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1. Hyrje
Në buxhetin e Bashkisë, Njësive Administrative, Institucioneve të Varësisë dhe funksioneve të reja për
vitin 2017 do të pasqyrohen të gjitha burimet e financimit dhe shpenzimet. Bashkia harton, miraton,
zbaton dhe administron çdo vit buxhetin e vet, të pavarur, i cili krijohet në mënyrën e parashikuar me
ligj, pa defiçit, si dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi që rregullon administrimin dhe zbatimin e
sistemit buxhetor dhe ligjin për financat vendore.
Viti 2017 shënon një moment historik në thellimin e decentralizimit dhe të autonomisë së pushtetit
vendor, në zbatim të Reformës administrativo–territoriale. Rritja e kompetencave dhe fondeve për
qeverisjen vendore në fusha dhe sektorë zhvillimorë si bujqësia, pyjet, rrugët, e transformon rrënjësisht
konceptin e pushtetit vendor duke  i dhënë një dimension të ri qeverisjes vendore, në një  dhe më shumë
mundësi zhvillimi, duke sjellë dukshëm edhe një përmirësim të shërbimeve të ofruara për qytetarët
dhe klimës së të bërit biznes.

Misioni
 Bashkia Korçë siguron qeverisjen e efektshme, efikase dhe në një nivel sa më afër qytetarëve.
 Respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve të saj.
 Zgjedhjen e llojeve të ndryshme të shërbimeve dhe lehtësive të tjera publike vendore.
 Realizimi i shërbimeve në përputhje me standartet e kërkuara me ligj ose akte të tjera

normative.

Parimet e qeverisjes së mirë për mobilizimin e të ardhurave:
-parimi i përfitimit
Nëse paguaj, duhet të përfitoj shërbim. Por jo të gjitha shërbimet financohen në bazë të parimit.
-parimi i drejtësisë
Përdoruesit me aftësi të ngjashme duhet të paguajnë shuma të ngjashme.
-parimi i neutralitetit
Taksat/tarifat nuk duhet të favorizojnë ndonjë grup apo sektor në raport me një tjetër.
-parimi i përgjegjshmërisë
Të qartë për taksapaguesit se sa duhet të paguajnë dhe përse i përdor paratë qeveria.
-parimi i përshtatshmërisë dhe stabilitetit
Të ardhura të mjaftueshme për të financuar shërbimet bazë rregullisht dhe në vazhdimësi, të ardhura
të qëndrueshme dhe të parashikueshme.
-parimi i autonomisë
NJQV kanë nevojë për autonomi dhe fleksibilitet për të vendosur prioritetet e tyre. Ato duhet të
minimizojnë varësinë e tyre nga të ardhurat e QQ.
-parimi i minimizimit të kostove administrative
Llogaritja dhe vlerësimi, mbledhja dhe administrimi i tarifave/taksave nuk duhet të konsumojë kohë as
për qeverinë dhe as për taksapaguesin.
-parimi i thjeshtësisë
Vlerësimi tatimor duhet të jetë lehtësisht i kuptueshëm, përjashtimet të jenë të kufizuara dhe të kenë
një arsye të qartë.
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Objektivat kryesorë për buxhetin vendor të vitit 2017
 Rritja e autonomisë fiskale.
 Rritja e kapacitetit të të ardhurave vendore të NJVQV-ve për të përmbushur nevojat financiare për

ofrimin e më shumë shërbimeve.
 Përmirësimi i qëndrueshmërisë, thjeshtësisë dhe barazisë në sistemin e transfertave, së bashku me

rritjen e transparencës.
 Përmirësimi i sistemit të administrimit të financave publike në nivel vendor.
 Përmirësim i  procesit të planifikimit, hartimit dhe zbatimit të buxhetit.
 Financime të integruara sipas instrumentit të Politikës së Zhvillimit Rajonal, duke siguruar

transparencë dhe efikasitet në shpërndarje, si dhe bashkërendim me objektivat kombëtarë.
 Financimi i funksionimit dhe mirëmbajtjes së aseteve (eskavatorëve) për funksionin e ujitjes dhe

kullimit do të ketë efekte të drejtpërdrejta në sigurimin e pronës dhe rritjen e prodhimeve bujqësore
dhe blegtorale.

 Konsolidimi i funksioneve të reja të transferuara në njësitë e qeverisjes vendore.
 Në vitin buxhetor 2017, do të ketë një politikë të re për rritjen e pagave, e cila synon rritjen e

performancës së burimeve njerëzore në nivel vendor.
2. Planifikimi i të ardhurave 2017

Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore
Në planifikimin e të ardhurave është e rëndësishme: të njohësh ligjet kryesore, të aplikosh modele të
ndryshme parashikimi, të shfrytëzosh të dhënat e viteve të mëparshme , të njohësh faktorët me ndikim
të ndjeshëm, të zotërosh informacione dhe të dhëna aktuale dhe të shfrytëzosh eksperiencën personale
dhe atë prezent.
Në tabelën e  mëposhtme po pasqyrojmë ecurinë dhe realizimet e taksave dhe tarifave për vitet 2012 –
2016 (i pritshmi) si dhe planifikimin për vitin 2017:
Nëse i analizon realizimet e shumë prej zërave kanë ardhur me rritje nga viti në vit duke pasqyruar një
përmirësim të dukshëm në administrimin dhe mbledhjen e të ardhurave, rritjen e kapaciteteve, rritjen
e transparencës, fuqizimin e nivelit të bashkëpunimit si dhe monitorimin e performancës midis
institucioneve. Vlen të theksohet se në realizimet që po paraqitim më poshtë kanë pasur ndikim dhe
ndryshimet e herë pas hershme të kuadrit ligjor.

Nr Lloji i taksës ose tarifës 2012 2013 2014 2015
Real 11-m

2016
I prits
2016 2017

1 Tatim mbi ndërtesën 43,777,278 45,728,925 67,425,174 81,586,347 114,907,051 121,007,051 137,000,000

2
Tatim shitjeje pasuri e
paluajtshme 3,828,227 6,461,126 5,663,311 9,231,294 3,074,747 3,443,120 9,000,000

3 Taksë mbi truallin 0 0 0 0 4,368,916 4,532,694 7,000,000

4 Taksë vendore  B.V 89,192,648 82,769,863 41,487,797 56,065,508 11,159,989 11,248,989 40,000,000

5
Taksë rregjistrimi e përvitshme
(automjete) 23,380,418 21,497,777 16,648,777 20,654,908 20,708,222 23,195,018 30,000,000

6
Taksë rregjistrimi e përvitshme
(biznesi) 2,746,500 2,770,000 3,165,000 6,032,500 1,737,500 1,787,500 2,000,000

7 Taksë për ndërtimet e reja 4,929,863 118,347 1,695,305 8,512,697 61,193,038 64,573,335 180,000,000

8
Taksë ndikimi në infrastrukurë
nga legalizimet 4,563,744 2,735,019 449,262 4,253,803 6,813,352 7,371,661 20,000,000
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9
Tarifë rregjistrimi për leje
transporti 853,305 221,000 493,880 1,121,457 1,196,650 1,209,570 2,000,000

10 Taksë fjetje në hotel 1,886,089 1,786,448 1,666,638 3,327,481 2,623,837 3,003,840 3,900,000

11 Taksë therrjeje bagëti 761,150 744,600 754,600 784,900 498,350 548,350 700,000

12 Taksë reklame 13,103,438 13,744,478 18,551,722 12,854,785 3,555,850 3,555,850 9,000,000

13 Taksë tabele 261,280 247,250 250,970 356,529 12,118,862 12,572,456 19,000,000

14 Tarifë mur perimetral 87,410 0 23,000 149,326 376,378 400,438 700,000

15 Taksë tavoline 2,741,275 2,022,300 2,595,300 3,444,200 3,983,700 4,200,700 4,500,000

16 Tarifë pastrimi 49,719,607 58,843,384 62,825,304 73,698,794 101,677,846 107,577,847 117,000,000

17
Tarifë shërbimi, vërtetime,
çertifikata 5,991,427 5,925,621 10,526,585 9,791,464 10,527,021 10,877,020 16,000,000

18
Çertifikatë për mbrojtjen nga
zjarri 0 0 0 0 58,800 58,800 50,000

19 Miratim projekti 0 0 0 0 255,500 305,500 500,000

20
Shërbime zjarrfikëse në objekte
të siguruara 0 0 0 0 0 0 90,000

21
Shërbime zjarrfikëse në bashki
fqinje 0 0 0 0 0 0 300,000

22 Marrje me qera pylli 0 0 0 0 86,850 86,850 4,800,000

23

Të ardhura nga shitja e druve të
zjarrit dhe heqja e materialit
drusor 0 0 0 0 8761441 8,761,441 3,000,000

24 Vërtetime transporti 0 0 0 0 0 0 50,000

25 Prodhimet e dyta medicinale 0 0 0 0 0 0 100,000

26 Tarifë parkimi 2,422,740 1,943,306 5,480,070 13,466,927 15,364,784 16,864,784 21,000,000

27 Gjoba policia bashkiake 42,000 19,000 22,000 208,000 954,000 1,034,000 1,000,000

28 Gjoba të biznesit të vogël 619,873 757,239 447,455 2,204,066 5,616,931 6,027,181 5,500,000

29 Gjoba inspektoriati i ndërtimit 1,120,000 2,030,000 1,390,000 730,000 800,000 800,000 2,000,000

30
Gjoba të drejtorisë së kontrollit të
territorit 125,000 55,000 33,000 149,000 581,100 581,100 1,000,000

31
Qira objekti,Qera Trualli,Qera
T.bujqësore 1,550,338 819,935 1,305,032 2,198,063 3,933,856 4,233,856 14,620,471

32 Qira sipërmarrje 864,000 396,000 432,000 36,000 0 0 0

33
Tarifë për dhënien e treguesve të
zhvillimit 0 0 192,000 90,000 267,000 277,000 700,000

34 Tarifë ndriçimi 15,424,960 17,774,749 23,704,862 27,549,002 33,778,744 35,778,744 39,955,000

35 Tarifë gjelbërimi 10,545,989 12,084,452 15,503,114 17,224,889 21,042,600 21,992,600 26,000,000

36 Tarifë servituti 377,060 337,820 679,464 657,368 1,217,221 1,225,141 2,000,000

37
Tarifë përdorimi i tregut të lirë të
qytetit 5,316,780 501,160 4,262,690 2,646,420 519,530 519,530 0

38 Tarifë leje përdorimi kantina 1,081,351 824,450 915,100 787,970 14,750 14,750 0

39
Tarifë për ekspozim malli jashtë
dyqanit 981,150 714,750 1,120,100 1,461,000 289,650 289,650 0

40 Taksë zënie hapësire publike 283,457 355,005 447,965 637,434 6,809,807 7,309,807 8,000,000

41 Tatim mbi tokën bujqësore 3,760,957 439,137 949,248 10,076,503 20,224,693 21,724,693 36,500,000

42
Të ardhura nga qiratë, banesa
sociale 0 0 3,587,703 6,583,953 6,311,915 6,811,915 6,876,000

43
Taksë e përkohshme për linjat
ajrore dhe nëntokësore 0 0 0 0 1,884,000 1,884,000 3,200,000

44

Qera nga banesat që kanë kaluar
në pronësi të Bashkisë Korçë nga
Enti Kombëtar i Banesave 0 0 4,678,958 3,743,702 3,038,472 3,258,472 5,272,800
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45 Kamatë vonesa 0 0 0 0 188,610 191,906 0

46
Tarifë mirëmbajtje voreza
publike 0 0 0 1,059,477 9,409,987 10,309,987 17,000,000

47 Tarifë uji 0 0 0 2,216,856 2,477,931 2,508,010 2,550,000

TOTALI 292,339,314 284,668,141 299,373,386 385,592,623 504,409,481 533,955,156 799,864,271

Për të krijuar një ide në lidhje me trendin e realizimit të të ardhurave për vitet 2012 – 2016 (i pritshmi)
si dhe planifikimin për vitin 2017 të dhënat e tabelës analitike të mësipërme po i paraqitim grafikisht si
më poshtë:

REALIZIM PLANIFIKIM
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Të ardhurat në
vite 292,339,314 284,668,141 299,373,386 385,592,623 533,955,156 799,864,271

Gjithashtu më poshtë po pasqyrojmë në mënyrë analitike dhe grafike realizimin e të ardhurave për
vitet 2012 – 2016 (i pritshmi) si dhe planifikimin për vitin 2017 të çdo taksë dhe tarifë:

2012
2013

292,339,314
284,668,141

TE ARDHURAT NE  VITE
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TAKSA MBI NDËRTESËN

Lloji i taksës ose
tarifës

REALIZIM PLANIFIKIM
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tatim mbi
ndërtesën 43,777,278 45,728,925 67,425,174 81,586,347 121,007,051 137,000,000

Taksa mbi ndërtesën për vitin 2017 planifikohet të jetë në vlerën 137,000,000 lekë. Kjo vlerë
planifikohet të arkëtohet nga subjektet e biznesit të vogël të Bashkisë Korçë në vlerën 31,361,150 lekë,
nga subjektet e biznesit të madh të Bashkisë Korçë në vlerën 40,376,800 lekë, nga familjarët e njësisë
administrative Korçë parashikohet në vlerën 25,490,300 lekë, nga familjarët e njësive administrative të
Bashkisë Korçë parashikohet në vlerën 4,889,750 lekë si dhe nga debitorët familjarë dhe debitorët e
subjekteve biznesit të Bashkisë Korçë parashikohet të arkëtohet në vlerën 34,882,000 lekë.

Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017 :

TAKSA MBI KALIMIN E SË DREJTËS SË PRONËSISË PËR PASURITË E PALUAJTSHME

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Taksa mbi kalimin e së
drejtës së pronësisë për
pasuritë e paluajtshme 3,828,227 6,461,126 5,663,311 9,231,294 3,443,120 9,000,000
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Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme për vitin 2017 parashikohet të
jetë 9,000,000 lekë. Ky parashikim bazohet në realizimin e viteve paraardhëse  por dhe në të dhënat e
marra nga Z.V.R.P.P-Korçë e cila në rolin e agjentit tatimor e mbledh këtë taksë dhe e transferon për
llogari të pushtetit vendor.

Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017 :

TAKSA MBI TRUALLIN

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Taksë Trualli 4,532,694 7,000,000
Taksa mbi truallin për vitin 2017 planifikohet të jetë në vlerën 7,000,000 lekë. Kjo vlerë  planifikohet të
arkëtohet nga subjektet e biznesit të vogël të Bashkisë Korçë në vlerën 1,400,000 lekë, nga subjektet e
biznesit të madh të Bashkisë Korçë në vlerën 3,800,000 lekë, nga familjarët e njësisë administrative
Korçë parashikohet në vlerën 250,000 lekë, nga familjarët e njësive administrative të Bashkisë Korçë
parashikohet në vlerën 400,000 lekë si dhe nga debitorët familjarë dhe debitorët e subjekteve biznesit të
Bashkisë Korçë parashikohet në vlerën 1,150,000 lekë.
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TATIMI I THJESHTUAR MBI FITIMIN PËR BIZNESIN E VOGËL
Lloji i taksës

ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
T.TH.F.B.V 89,192,648 82,769,863 41,487,797 56,065,508 11,248,989 40,000,000

Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël (taksa vendore për biznesin e vogël) për vitin 2017
parashikohet të jetë 40,000,000 lekë, pra po në të njëjtin nivel që ka qenë dhe në vitin 2016. Siç dhe e
kemi theksuar dhe më parë është një ndër taksat që është prekur ndjeshëm dhe shpesh nga ndryshimet
në legjislacionin tatimor, ku vlen të theksohen lehtësitë fiskale që iu janë bërë subjekteve të bisnesit të
vogël duke filluar që në vitin 2014, vit ku subjektet ndjenë për herë të parë lehtësimin e barrës së tyre
fiskale dhe duke u pasuar me zerimin e kësaj takse për vitin 2016 për të gjithë subjektet me xhiro
vjetore deri në 5 milion lekë dhe duke ulur tatimin e thjeshtuar mbi fitimin nga 7.5% në 5% për të gjithë
subjektet me xhiro vjetore 5 deri 8 milion lekë. Ky zë planifikohet të realizohet në këtë vlerë nga
subjektet debitore të cilët nuk e kanë paguar tatimin e thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël deri
në fund të vitit 2015, nga subjektet të cilët figurojnë debitorë për taksën vendore për biznesin e vogël
nga vitet paraardhëse deri në 31.12. 2013 të cilët ju janë nënshtruar masave shtrënguese, nga subjektet
të cilët kanë realizuar një qarkullim vjetor gjatë vitit 2016 më të madh se 5 milion lekë por që nuk e
kanë arkëtuar akoma tatimin e thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël.

Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017
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TAKSA E REGJISTIMIT TË PËRVITSHEM TË MJETEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR

Lloji i taksës ose
tarifës

REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Taksa e

rregjistrimit të
përvitshëm të

mjeteve të
transportit rrugor 23,380,418 21,497,777 16,648,777 20,654,908 23,195,018 30,000,000

Taksa e rregjistrimit të përvitshëm të mjeteve të transportit rrugor për vitin 2017 është planifikuar
30,000,000 lekë parashikim ky i bërë bazuar në realizimin e viteve paraardhëse por dhe në të dhënat e
marra nga D.R.SH.T.R-Korçë e cila në rolin e agjentit tatimor e mbledh këtë taksë dhe e transferon për
llogari të pushtetit vendor.

Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017
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TARIFË REGJISTRIM BIZNESI

Lloji i taksës ose
tarifës

REALIZIM PLANIFIKIM
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tarifë regjistrim
biznesi 2,746,500 2,770,000 3,165,000 6,032,500 1,787,500 2,000,000

Tarifë regjistrim biznesi për vitin 2017 planifikohet në vlerën 2,000,000 lekë. Kjo vlerë planifikohet të
arkëtohet nga subjektet e biznesit të vogël dhe të madh të Bashkisë Korçë të cilët figurojnë debitore deri
në datë 31.12.2015 pasi prej vitit 2016 falë lehtësive fiskale që Bashkia Korçë ndërmori ndaj biznesit kjo
tarifë u bë zero gjë e cila reflektoi impaktin e saj pozitiv në indicion e personave të cilët hapën biznes
gjatë vitit 2016.
Vetëm për periudhën Janar - Nëntor 2016 numërohen 498 subjekte të regjistruara rishtaz apo subjekte
të rretheve të tjera të cilat kanë hapur një adresë dytësore në Bashkinë Korçë duke nxjerë edhe njëherë
në pah fokusin që Bashkia Korçë ka pasur duke e vlerësuar biznesin partner kryesor.

Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017

TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË NGA NDËRTIMET E REJA

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Taksa e ndikimit në
infrastrukturë nga

ndërtimet e reja 4,929,863 118,347 1,695,305 8,512,697 64,573,335 180,000,000
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Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja për vitin 2017 planifikohet në vlerën
180,000,000 lekë parashikim ky i bërë nga Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të
Territorit. Pavarësisht realizimit në nivele të ulta të kësaj takse për një peridhë 4 vjeçare pasi nuk ka
patur miratime leje zhvëllimore ndërtimi për arsye të pezullimit të tyre, fakti që dhënia e lejeve të
ndërtimit filloi prej muajit mars të vitit 2015 me kufizime (lejoheshin të ndërtoheshin vetëm banesa
individuale me sipërfaqe ndërtimi deri në 250 m²) dhe në muajin shtator 2015 ku filluan të jepeshin
lejë ndërtimi sipas Planit të Përgjithshëm Vendor pasoi me një trend rritës të të ardhurave të arkëtuara
nga kjo taksë për vitin 2016 krahasuar me vitet paraardhëse. Ky planifikim në këtë vlerë është bërë
pasi pranë Bashkisë Korçë janë regjistruar elektronikisht  një numër i madh kërkuesish për lejë
ndërtimi.

Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017

TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË NGA LEGALIZIMET

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Taksa e ndikimit në
infrastrukurë nga

legalizimet 4,563,744 2,735,019 449,262 4,253,803 7,371,661 20,000,000

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet për vitin 2017 është planifikuar 20,000,000 lekë
parashikim ky i bërë nga Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit duke u nisur
nga të dhënat e vitit 2016 të cilat u shoqëruan me një trend në rritje të dhënieve të lejeve të legalizimit
krahasuar me vitet paraardhëse gjë e cila parashikohet të vijojë dhe gjatë vitit 2017.
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Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM
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Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet për vitin 2017 është planifikuar 20,000,000 lekë
parashikim ky i bërë nga Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit duke u nisur
nga të dhënat e vitit 2016 të cilat u shoqëruan me një trend në rritje të dhënieve të lejeve të legalizimit
krahasuar me vitet paraardhëse gjë e cila parashikohet të vijojë dhe gjatë vitit 2017.
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Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017

TARIFË REGJISTRIMI PËR LEJË TRANSPORTI

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tarifë rregjistrimi për

leje transporti 853,305 221,000 493,880 1,121,457 1,209,570 2,000,000

Tarifë rregjistrimi për  lejë transporti për vitin 2017 është planifikuar 2,000,000 lekë planifikim ky i
bërë nga specialisti i transportit. Për këtë planifikim i është referuar ndryshimeve të fundit të
legjislacionit aktual në fuqi në fushën e transportit, pasi një pjesë e mirë e liçencave për subjektet që
operojnë në këtë fushë  sipas udhëzimeve të Ministrit të Transportit janë dhënë me afat 1 vjeçar me
qëllim përshtatjen sipas kërkesave të ligjit.
Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017

BASHKIA KORCË

13

BUXHETI 2017

Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017

TARIFË REGJISTRIMI PËR LEJË TRANSPORTI

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tarifë rregjistrimi për

leje transporti 853,305 221,000 493,880 1,121,457 1,209,570 2,000,000

Tarifë rregjistrimi për  lejë transporti për vitin 2017 është planifikuar 2,000,000 lekë planifikim ky i
bërë nga specialisti i transportit. Për këtë planifikim i është referuar ndryshimeve të fundit të
legjislacionit aktual në fuqi në fushën e transportit, pasi një pjesë e mirë e liçencave për subjektet që
operojnë në këtë fushë  sipas udhëzimeve të Ministrit të Transportit janë dhënë me afat 1 vjeçar me
qëllim përshtatjen sipas kërkesave të ligjit.
Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017

BASHKIA KORCË

13

BUXHETI 2017

Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017

TARIFË REGJISTRIMI PËR LEJË TRANSPORTI

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tarifë rregjistrimi për

leje transporti 853,305 221,000 493,880 1,121,457 1,209,570 2,000,000

Tarifë rregjistrimi për  lejë transporti për vitin 2017 është planifikuar 2,000,000 lekë planifikim ky i
bërë nga specialisti i transportit. Për këtë planifikim i është referuar ndryshimeve të fundit të
legjislacionit aktual në fuqi në fushën e transportit, pasi një pjesë e mirë e liçencave për subjektet që
operojnë në këtë fushë  sipas udhëzimeve të Ministrit të Transportit janë dhënë me afat 1 vjeçar me
qëllim përshtatjen sipas kërkesave të ligjit.
Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017



BASHKIA KORCË

14

BUXHETI 2017

TAKSA E FJETJES NË HOTEL

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Taksa e fjetjes në hotel 1,886,089 1,786,448 1,666,638 3,327,481 3,003,840 3,900,000

Taksa e fjetjes në hotel për vitin 2017 planifikohet në vlerën 3,900,000 lekë, bazuar në realizimin e
kësaj takse për vitin 2016, në subjektet të cilat nuk e kryen pagesën për këtë taksë brenda vitit 2016, në
ndryshimet e legjislacionit tatimor, në ritjen e numrit të subjekteve që japin strehim kundrejt pagesës
siç janë hotelet, motelet, bujtinat dhe çdo objekt tjetër që përdoret për këtë qëllim që ushtrojnë
veprimtarinë e tyre në territorin administrativ të Bashkisë Korçë. Vlen të theksohet se vetëm për
periudhën Janar – Nëntor 2016 numri i turistëve të akomoduar në hotelet, motelet, bujtinat dhe çdo
objekt tjetër që përdoret për këtë qëllim ka kapur shifrën e mbi 35 000 personave duke e vlerësuar si
një nga vitet kulmore që flet bindshëm se Bashkia Korçë falë lehtësive fiskale për të gjithë operatorët që
ushtrojnë këtë lloj aktiviteti dhe investimeve të kryera, po bëhët atraksion turistik gjatë gjithë vitit.

Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017
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TAKSË THERJE BAGËTIE

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Taksë therrje bagëtie 761,150 744,600 754,600 784,900 548,350 700,000

Taksë therrje bagëtie për vitin 2017 është  planifikuar 700,000 lekë, parashikim ky i cili bazohet në
realizimin e kësaj takse në vitet e mëparshme por dhe formalizimit dhe shtrirjes së këtij shërbimi në të
gjithë territorin e Bashkisë Korçë.

Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017

TAKSA E REKLAMËS

Lloji i taksës ose
tarifës

REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Taksa e Reklamës 13,103,438 13,744,478 18,551,722 12,854,785 3,555,850 9,000,000

Taksë reklame për vitin 2017  është planifikuar  9,000,000 lekë, parashikim ky i cili bazohet në
administrimin e të dhënave për sipërfaqen reklamuese të ndodhur në Bashkinë Korçë për subjektet që
nuk e paguan këtë taksë për vitin 2015 por dhe për vitet paraardhëse të cilat falë masave shtrërnguese
të ndërmara dhe në proces jemi optimiste për rezultatet reale gjatë vitit 2017.

Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017
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TAKSA E TABELËS

Lloji i taksës ose tarifës

REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Taksa e Tabelës 261,280 247,250 250,970 356,529 12,572,456 19,000,000

Taksë tabele për vitin 2017 është planifikuar 19,000, 000 lekë, parashikim ky i cili bazohet në
administrimin dhe pasurimin e të dhënave për numrin e tabelave identifikuese për orientim, sipërfaqen
e tabelave identifikuese mbi 2m2 , sipërfaqen e tabelave reklamuese të ndodhur në Bashkinë Korçë,
subjektet që nuk e paguan këtë taksë për vitin 2016 por dhe për vitet paraardhëse të cilat falë masave
shtrërnguese të ndërmara dhe në proçes jemi optimiste për rezultate reale gjatë vitit 2017.
Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017
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TARIFË MUR PERIMETRAL

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tarifë mur perimetral 87,410 0 23,000 149,326 400,438 700,000

Tarifë mur perimetral për vitin 2017 është planifikuar 700,000 lekë parashikim ky i bërë nga Drejtoria
e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit. Pavarësisht realizimit në nivele të ulta të kësaj
takse për një peridhë 4 vjeçare pasi nuk ka patur miratime leje zhvillimore ndërtimi për arsye të
pezullimit të tyre, fakti që dhënia e lejeve të ndërtimit filloi prej muajit mars të vitit 2015 me kufizime
(lejoheshin të ndërtoheshin vetëm banesa individuale me sipërfaqe ndërtimi deri në 250 m²) dhe në
muajin shtator 2015 ku filluan të jepeshin  lejë ndërtimi sipas Planit të Përgjithshëm Vendor pasoi me
një trend rritës të të ardhurave të arkëtuara nga kjo taksë për vitin 2016 krahasuar me vitet
paraardhëse. Ky planifikim në këtë vlerë është bërë pasi pranë Bashkisë Korçë janë regjistruar
elektronikisht  një numër i madh kërkuesish për lejë ndërtimi.
Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017

TARIFË PËR SHËRBIM ME TAVOLINA JASHTË LOKALIT

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tarifë për shërbim me
tavolina jashtë lokalit 2,741,275 2,022,300 2,595,300 3,444,200 4,200,700 4,500,000

Tarifë për shërbim me tavolina jashtë lokalit për vitin 2017 është parashikuar 4,500,000 lekë,
parashikim ky i cili bazohet në evidentimin e saktë nga ana e inspektorëve të numrit të tavolinave të
biznesit të vogël dhe të madh që vendosin tavolina në hapësirë publike jashtë ambjenteve të lokaleve,
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REALIZIM PLANIFIKIM
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parashikim ky i cili bazohet në evidentimin e saktë nga ana e inspektorëve të numrit të tavolinave të
biznesit të vogël dhe të madh që vendosin tavolina në hapësirë publike jashtë ambjenteve të lokaleve,
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debitorët e krijuar deri në fund të vitit 2016 por dhe të viteve të mëparshme si dhe faktor kryesor për
planifikimin në këtë masë është përdorimi dhe menaxhimi i hapësirës publike duke pasur në fokus
kufizimin e lejeve për këtë lloj shërbimi, si dhe në zbatim të legjislacionit në fuqi i cili përjashton lejimin
e zënies së lulishteve me tavolina.

Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017

TARIFA E PASTRIMIT

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tarifa e Pastrimit 49,719,607 58,843,384 62,825,304 73,698,794 107,577,847 117,000,000

Tarifa e pastrimit për vitin 2017 planifikohet të jetë në vlerën 117,000,000 lekë. Kjo vlerë  planifikohet
të arkëtohet nga subjektet e biznesit të vogël të Bashkisë Korçë në vlerën 21,705,050 lekë, nga subjektet
e biznesit të madh të Bashkisë Korçë në vlerën 26,760,000 lekë, nga familjarët e njësisë administrative
Korçë parashikohet në vlerën 42,000,000 lekë, nga familjarët e njësive administrative të Bashkisë Korçë
parashikohet në vlerën 8,772,000 lekë si dhe nga debitorët familjarë dhe debitorët e subjekteve biznesit
të Bashkisë Korçë parashikohet në vlerën 17,762,950 lekë.

Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017
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TARIFË SHËRBIMI , VËRTETIME ,ÇERTIFIKATA

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tarifë shërbimi, vërtetime,

çertifikata 5,991,427 5,925,621 10,526,585 9,791,464 10,877,020 16,000,000

Të ardhura të tjera (tarifa shërbimi,vërtetime, çertifikata, etj) për vitin 2017 është planifikuar
16,000,000 lekë, parashikim ky i bazuar në realizimin e viteve të mëparshme por dhe në të dhënat e
mara nga drejtoritë e ndryshme.
Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017
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5,991,427 5,925,621

Tarifë shërbimi, vërtetime, çertifikata
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ÇERTIFIKATË PËR MBROJTJEN NGA ZJARRI

Lloji i taksës ose tarifës

REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Çertifikatë për mbrojtjen

nga zjarri 0 0 0 0 58,800 50,000

Të ardhura nga çertifikatë për mbrojtjen nga zjarri për vitin 2017 është planifikuar 50,000 lekë,
parashikim ky i bërë nga Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit.

Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017

MIRATIM PROJEKTI

Lloji i taksës ose tarifës

REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Miratim projekti 0 0 0 0 305,500 500,000

Të ardhura nga miratim projekti për vitin 2017 është planifikuar 500,000 lekë, parashikim ky i bërë
nga Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit.
Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017
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SHËRBIME ZJARRFIKSE NË OBJEKTE TË SIGURUARA

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Shërbime zjarrëfikëse në objekte

të siguruara 0 0 0 0 0 90,000

Të ardhura nga shërbime zjarrfikse në objekte të siguruara për vitin 2017 është planifikuar 90,000 lekë,
parashikim ky i bërë nga Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit.

SHËRBIME ZJARRFIKSE NË BASHKI FQINJE

Lloji i taksës ose tarifës

REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Shërbime zjarrfikëse në bashki

fqinje 0 0 0 0 0 300,000

Të ardhura nga shërbime zjarrfikse në objekte të siguruara për vitin 2017 është planifikuar 300,000
lekë, parashikim ky i bërë nga Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit.

MARRJE ME QIRA PYLLI

Lloji i taksës ose tarifës

REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Marrje me qira pylli 0 0 0 0 86,850 4,800,000

Marje me qira pylli për vitin 2017 është planifikuar 4,800,000 lekë, parashikim ky i bërë nga Drejtoria e
Bujqësisë dhe e Pyjores prane Bashkisë Korçë bazuar në kontratat ekzistuese, ato që priten të lidhen
gjatë vitit 2017 por dhe në detyrimet e pa mbledhura gjatë vitit 2016.

Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017
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TË ARDHURA NGA SHITJA E DRUVE TË ZJARRIT DHE HEQJA E MATERIALIT DRUSOR

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Të ardhura nga shitja e druve

të zjarrit dhe heqja e
materialit drusor 0 0 0 0 8,761,441 3,000,000

Të ardhura nga shitja e druve të zjarrit dhe heqja e materialit drusor për vitin 2017 është planifikuar
3,000,000 lekë, parashikim ky i bërë nga Drejtoria e Bujqësisë dhe e Pyjores prane Bashkisë Korçë.

Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017

VËRTETIME TRANSPORTI

Lloji i taksës ose tarifës

REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Vërtetime transporti 0 0 0 0 0 50,000

Të ardhura nga vërtetime transporti për vitin 2017 është planifikuar 50,000 lekë, parashikim ky i bërë
nga Drejtoria e Bujqësisë dhe e Pyjores pranë Bashkisë Korçë.
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Vërtetime transporti 0 0 0 0 0 50,000

Të ardhura nga vërtetime transporti për vitin 2017 është planifikuar 50,000 lekë, parashikim ky i bërë
nga Drejtoria e Bujqësisë dhe e Pyjores pranë Bashkisë Korçë.
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TË ARDHURA NGA PRODHIMET E DYTA MEDICINALE

Lloji i taksës ose tarifës

REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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dyta medicinale 0 0 0 0 0 100,000
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TARIFË PARKIMI

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tarifë Parkimi 2,422,740 1,943,306 5,480,070 13,466,927 16,864,784 21,000,000
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llogari të vet, leje transport malli për të tretë, leje transporti për kamiona me peshë mbi 3,5 ton dhe
liçensat për mjetet taksi (1+4) dhe (1+8) që do të paguajnë këtë taksë gjatë vitit 2017 .

Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017
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GJOBA POLICIA BASHKIAKE

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gjoba Policia Bashkiake 42,000 19,000 22,000 208,000 1,034,000 1,000,000

Gjoba Policia Bashkiake për vitin 2017 është planifikuar 1,000,000 lekë duke përfshirë dhe detyrimet e
pa arkëtura nga vitit i mëparshëm.

Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017

GJOBË PËR VONESË NË PAGESË

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gjobë për vonesë në pagesë 619,873 757,239 447,455 2,204,066 6,027,181 5,500,000

Gjobë për vonesë në pagesë për vitin 2017 është planifikuar  5,500,000 lekë, parashikim ky i bazuar në
detyrimet e papaguara të viteve të mëparshme(gjobat e biznesit të vogël), detyrimet e subjekteve të cilët
nuk aritën që të kryenin pagesat brenda vitit 2016 për të cilat gjoba për vonesë në pagesë vazhdon të
përllogaritet.
Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017
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GJOBA TË INSPEKTORIATIT NDËRTIMOR VENDOR

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gjoba të Inspektoriatit

Ndërtimor Vendor 1,120,000 2,030,000 1,390,000 730,000 800,000 2,000,000

Gjoba të Inspektoriatit Ndërtimor Vendor  për vitin 2017 është planifikuar 2,000,000 lekë duke
përfshire këtu dhe gjobat e pa mbledhura nga vitet e mëparshme apo ato që janë në proçes gjyqësor apo
kanë kaluar në përmbarim për ekzekutim.

Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017
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GJOBA TE DREJTORISE SE KONTROLLIT TE TERRITORIT

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gjoba të Drejtorisë së
Kontrollit të Territorit 125,000 55,000 33,000 149,000 581,100 1,000,000

Gjoba të Drejtorisë së Kontrollit të Territorit për vitin 2017 është planifikuar 1,000,000 lekë duke
përfshirë këtu dhe gjobat e pa mbledhura nga vitet e mëparshëm.
Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017

QERA OBJEKTI

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Qira objekti, trualli, toke

bujqësore e.t.j 1,550,338 819,935 1,305,032 2,198,063 4,233,856 14,620,471

Qira objekti, trualli, toke bujqësore e.t.j  për vitin 2017 është planifikuar 14,620,471 lekë, bazuar në
numrin dhe sipërfaqen e objekteve dhe pronave që Bashkia ka lëshuar me qira.

Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017
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TARIFE PËR DHËNIEN E TREGUESVE TË ZHVILLIMIT

Lloji i taksës ose tarifës

REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tarifë për dhënien e

treguesve të zhvillimit 0 0 192,000 90,000 277,000 700,000

Tarifë për dhënien e treguesve të zhvillimit për vitin 2017 është planifikuar 700,000 lekë parashikim ky
i bërë nga Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit. Pavarësisht realizimit në
nivele të ulta të kësaj takse për një peridhë 4 vjeçare pasi nuk ka patur miratime lejesh zhvillimore
ndërtimi për arsye të pezullimit të tyre, fakti që dhënia e lejeve të ndërtimit filloi prej muajit mars të
vitit 2015 me kufizime (lejoheshin të ndërtoheshin vetëm banesa individuale me sipërfaqe ndërtimi deri
në 250 m²) dhe në muajin shtator 2015 ku filluan të jepeshin  lejë ndërtimi sipas Planit të Përgjithshëm
Vendor pasoi me një trend rritës të të ardhurave të arkëtuara nga kjo taksë për vitin 2016 krahasuar
me vitet paraardhëse. Ky planifikim në këtë vlerë është bërë pasi pranë Bashkisë Korçë janë regjistruar
elektronikisht  një numër i madh kërkuesish për lejë ndërtimi. Më poshtë po paraqesim grafikisht
realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017
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TARIFE NDRIÇIMI

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tarifë Ndriçimi 15,424,960 17,774,749 23,704,862 27,549,002 35,778,744 39,955,000

Tarifë ndriçimi  për vitin 2017 planifikohet të jetë në vlerën 39,955,000 lekë. Kjo vlerë  planifikohet të
arkëtohet nga subjektet e biznesit të vogël të Bashkisë Korçë në vlerën 10,960,000 lekë, nga subjektet e
biznesit të madh të Bashkisë Korçë në vlerën 5,800,000 lekë, nga familjarët e njësisë administrative
Korçë parashikohet në vlerën 14,000,000 lekë, nga familjarët e njësive administrative të Bashkisë Korçë
parashikohet në vlerën 4,386,000 lekë si dhe nga debitorët familjarë dhe debitorët e subjekteve biznesit
të Bashkisë Korçë parashikohet në vlerën 4,809,000 lekë.
Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017
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Tarifë ndriçimi  për vitin 2017 planifikohet të jetë në vlerën 39,955,000 lekë. Kjo vlerë  planifikohet të
arkëtohet nga subjektet e biznesit të vogël të Bashkisë Korçë në vlerën 10,960,000 lekë, nga subjektet e
biznesit të madh të Bashkisë Korçë në vlerën 5,800,000 lekë, nga familjarët e njësisë administrative
Korçë parashikohet në vlerën 14,000,000 lekë, nga familjarët e njësive administrative të Bashkisë Korçë
parashikohet në vlerën 4,386,000 lekë si dhe nga debitorët familjarë dhe debitorët e subjekteve biznesit
të Bashkisë Korçë parashikohet në vlerën 4,809,000 lekë.
Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017
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TARIFË GJELBËRIMI

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tarifë Gjelbërimi 10,545,989 12,084,452 15,503,114 17,224,889 21,992,600 26,000,000

Tarifa e gjelbërimit për vitin 2017 planifikohet të jetë në vlerën 26,000,000 lekë. Kjo vlerë  planifikohet
të arkëtohet nga subjektet e biznesit të vogël të Bashkisë Korçë në vlerën 8,200,000 lekë, nga subjektet
e biznesit të madh të Bashkisë Korçë në vlerën 3,500,000 lekë, nga familjarët e njësisë administrative
Korçë parashikohet në vlerën 10,000,000 lekë, nga debitorët  familjarë dhe ata të subjekteve biznesit të
Bashkisë Korçë në vlerën 4,300,000 lekë.

Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017

TARIFË PËR SERVITUTIN E KALIMIT NË PRONAT PUBLIKE

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tarifë për servitutin e

kalimit në pronat publike 377,060 337,820 679,464 657,368 1,225,141 2,000,000

Tarifë për servitutin e kalimit në pronat publike për vitin 2017 është planifikuar 2,000,000 lekë duke u
bazuar në të dhënat e marra nga inspektorët të cilët kanë inventarizuar dhe matur në terren sipërfaqet
që kanë zënë prona publike, në realizimin e vitit 2016, subjektet apo pronarët që detyrohen ta paguajnë
këtë tarifë dhe që nuk e kanë paguar brenda vitit 2016 apo dhe ata të viteve të mëparshme.

Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017
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TARIFË GJELBËRIMI

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tarifë Gjelbërimi 10,545,989 12,084,452 15,503,114 17,224,889 21,992,600 26,000,000

Tarifa e gjelbërimit për vitin 2017 planifikohet të jetë në vlerën 26,000,000 lekë. Kjo vlerë  planifikohet
të arkëtohet nga subjektet e biznesit të vogël të Bashkisë Korçë në vlerën 8,200,000 lekë, nga subjektet
e biznesit të madh të Bashkisë Korçë në vlerën 3,500,000 lekë, nga familjarët e njësisë administrative
Korçë parashikohet në vlerën 10,000,000 lekë, nga debitorët  familjarë dhe ata të subjekteve biznesit të
Bashkisë Korçë në vlerën 4,300,000 lekë.

Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017

TARIFË PËR SERVITUTIN E KALIMIT NË PRONAT PUBLIKE

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tarifë për servitutin e

kalimit në pronat publike 377,060 337,820 679,464 657,368 1,225,141 2,000,000

Tarifë për servitutin e kalimit në pronat publike për vitin 2017 është planifikuar 2,000,000 lekë duke u
bazuar në të dhënat e marra nga inspektorët të cilët kanë inventarizuar dhe matur në terren sipërfaqet
që kanë zënë prona publike, në realizimin e vitit 2016, subjektet apo pronarët që detyrohen ta paguajnë
këtë tarifë dhe që nuk e kanë paguar brenda vitit 2016 apo dhe ata të viteve të mëparshme.

Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017
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TARIFË GJELBËRIMI

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tarifë Gjelbërimi 10,545,989 12,084,452 15,503,114 17,224,889 21,992,600 26,000,000

Tarifa e gjelbërimit për vitin 2017 planifikohet të jetë në vlerën 26,000,000 lekë. Kjo vlerë  planifikohet
të arkëtohet nga subjektet e biznesit të vogël të Bashkisë Korçë në vlerën 8,200,000 lekë, nga subjektet
e biznesit të madh të Bashkisë Korçë në vlerën 3,500,000 lekë, nga familjarët e njësisë administrative
Korçë parashikohet në vlerën 10,000,000 lekë, nga debitorët  familjarë dhe ata të subjekteve biznesit të
Bashkisë Korçë në vlerën 4,300,000 lekë.

Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017

TARIFË PËR SERVITUTIN E KALIMIT NË PRONAT PUBLIKE

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tarifë për servitutin e

kalimit në pronat publike 377,060 337,820 679,464 657,368 1,225,141 2,000,000

Tarifë për servitutin e kalimit në pronat publike për vitin 2017 është planifikuar 2,000,000 lekë duke u
bazuar në të dhënat e marra nga inspektorët të cilët kanë inventarizuar dhe matur në terren sipërfaqet
që kanë zënë prona publike, në realizimin e vitit 2016, subjektet apo pronarët që detyrohen ta paguajnë
këtë tarifë dhe që nuk e kanë paguar brenda vitit 2016 apo dhe ata të viteve të mëparshme.

Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017
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TAKSË PËR ZËNIE TË HAPËSIRAVE PUBLIKE

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Taksë për zënien e
hapësirave publike 283,457 355,005 447,965 637,434 7,309,807 8,000,000

Taksë për zënien e hapësirave publike për vitin 2017 është planifikuar 8,000,000 lekë, bazuar në
parashikimin e inspektorëve për sipërfaqet dhe zënien e hapesirës publike të cilat përdoren për qëllime
të ndryshme siç jane zënia e hapësirave publike për shërbim me tavolina jashtë lokalit, vendosje
platformash, rrethim me kangjella, rrethim me vazo lule, etj, zënia e hapësirave publike për tregëtim në
tregje publike të miratuara nga bashkia të artikujve ushqimore, fruta – perime, vezë, mish, peshk,
bulmet, e.t.j, zënia e hapësirave publike për tregëtim tek inkubatori i biznesit (ish UMB) të artikujve
industrial, zënia e hapësirave publike për organizim evente të ndryshme, panaire, zënia e hapësirave
publike për tregëtim të artikujve industriale të artikujve ushqimore, fruta – perime, kantina, kënde
lojrash etj.

Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017
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TAKSË PËR ZËNIE TË HAPËSIRAVE PUBLIKE

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Taksë për zënien e
hapësirave publike 283,457 355,005 447,965 637,434 7,309,807 8,000,000

Taksë për zënien e hapësirave publike për vitin 2017 është planifikuar 8,000,000 lekë, bazuar në
parashikimin e inspektorëve për sipërfaqet dhe zënien e hapesirës publike të cilat përdoren për qëllime
të ndryshme siç jane zënia e hapësirave publike për shërbim me tavolina jashtë lokalit, vendosje
platformash, rrethim me kangjella, rrethim me vazo lule, etj, zënia e hapësirave publike për tregëtim në
tregje publike të miratuara nga bashkia të artikujve ushqimore, fruta – perime, vezë, mish, peshk,
bulmet, e.t.j, zënia e hapësirave publike për tregëtim tek inkubatori i biznesit (ish UMB) të artikujve
industrial, zënia e hapësirave publike për organizim evente të ndryshme, panaire, zënia e hapësirave
publike për tregëtim të artikujve industriale të artikujve ushqimore, fruta – perime, kantina, kënde
lojrash etj.

Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017
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TAKSË PËR ZËNIE TË HAPËSIRAVE PUBLIKE

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Taksë për zënien e
hapësirave publike 283,457 355,005 447,965 637,434 7,309,807 8,000,000

Taksë për zënien e hapësirave publike për vitin 2017 është planifikuar 8,000,000 lekë, bazuar në
parashikimin e inspektorëve për sipërfaqet dhe zënien e hapesirës publike të cilat përdoren për qëllime
të ndryshme siç jane zënia e hapësirave publike për shërbim me tavolina jashtë lokalit, vendosje
platformash, rrethim me kangjella, rrethim me vazo lule, etj, zënia e hapësirave publike për tregëtim në
tregje publike të miratuara nga bashkia të artikujve ushqimore, fruta – perime, vezë, mish, peshk,
bulmet, e.t.j, zënia e hapësirave publike për tregëtim tek inkubatori i biznesit (ish UMB) të artikujve
industrial, zënia e hapësirave publike për organizim evente të ndryshme, panaire, zënia e hapësirave
publike për tregëtim të artikujve industriale të artikujve ushqimore, fruta – perime, kantina, kënde
lojrash etj.

Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017
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TAKSA MBI TOKËN BUJQËSORE

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Taksa mbi tokën bujqësore 3,760,957 439,137 949,248 10,076,503 21,724,693 36,500,000

Taksa mbi tokën bujqësore për vitin 2017 është planifikuar 36,500,000 lekë bazuar në llogaritjen vjetore
të vlerës të arkëtueshme referuar informacionit por dhe kategorisë të tokës bujqësore kjo nga të dhënat
që ne dispononimnë lidhje me sipërfaqet e tokës bujqësore të Njësisë Administrative Korçë, në të dhënat
e marra nga Njesitë Administrative të Bashkise Korçë, duke përfshirë këtu dhe debitorët e krijuar të
cilët nuk e kanë paguar këtë taksë gjatë vitit 2016 dhe në vitet e mëparëshme.
Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017
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TAKSA MBI TOKËN BUJQËSORE

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Taksa mbi tokën bujqësore 3,760,957 439,137 949,248 10,076,503 21,724,693 36,500,000

Taksa mbi tokën bujqësore për vitin 2017 është planifikuar 36,500,000 lekë bazuar në llogaritjen vjetore
të vlerës të arkëtueshme referuar informacionit por dhe kategorisë të tokës bujqësore kjo nga të dhënat
që ne dispononimnë lidhje me sipërfaqet e tokës bujqësore të Njësisë Administrative Korçë, në të dhënat
e marra nga Njesitë Administrative të Bashkise Korçë, duke përfshirë këtu dhe debitorët e krijuar të
cilët nuk e kanë paguar këtë taksë gjatë vitit 2016 dhe në vitet e mëparëshme.
Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017
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TAKSA MBI TOKËN BUJQËSORE

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Taksa mbi tokën bujqësore 3,760,957 439,137 949,248 10,076,503 21,724,693 36,500,000

Taksa mbi tokën bujqësore për vitin 2017 është planifikuar 36,500,000 lekë bazuar në llogaritjen vjetore
të vlerës të arkëtueshme referuar informacionit por dhe kategorisë të tokës bujqësore kjo nga të dhënat
që ne dispononimnë lidhje me sipërfaqet e tokës bujqësore të Njësisë Administrative Korçë, në të dhënat
e marra nga Njesitë Administrative të Bashkise Korçë, duke përfshirë këtu dhe debitorët e krijuar të
cilët nuk e kanë paguar këtë taksë gjatë vitit 2016 dhe në vitet e mëparëshme.
Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017
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TË ARDHURA NGA QIRATË (BANESAT SOCIALE)

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Të ardhura nga qiratë

(banesa sociale) 0 0 3,587,703 6,583,953 6,811,915 6,876,000

Të ardhura nga qiratë (banesa sociale) për vitin 2017 do të jenë 6,876,000 lekë. Parashikim ky i Njësisë
së Menaxhimit të Banesave me qëllim social bazuar në numrin dhe sipërfaqet  e apartamenteve që
disponojnë.
Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017

TAKSË E PËRKOHSHME PËR LINJAT AJRORE DHE NËNTOKËSORE (TELEFONI,
ENERGJI, TV KABLLOR, INTERNET)

Lloji i taksës ose tarifës

REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Taksë e përkohshme për linjat

ajrore dhe nëntokësore 0 0 0 0 1,884,000 3,200,000

Taksa e përkohshme për linjat ajrore dhe nëntokësore për vitin 2017 është planifikuar 3,200,000 lekë
parashikim ku i bazuar në të dhënat që ne disponojmë në lidhje me përllogaritjen e kësaj takse,
përfshirë  dhe detyrimet e prapambetura që subjektet i kanë Bashkisë Korçë.
Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017

2012
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0 0

Të ardhura nga qiratë (banesa sociale)
VITI
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TË ARDHURA NGA QIRATË (BANESAT SOCIALE)

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Të ardhura nga qiratë

(banesa sociale) 0 0 3,587,703 6,583,953 6,811,915 6,876,000

Të ardhura nga qiratë (banesa sociale) për vitin 2017 do të jenë 6,876,000 lekë. Parashikim ky i Njësisë
së Menaxhimit të Banesave me qëllim social bazuar në numrin dhe sipërfaqet  e apartamenteve që
disponojnë.
Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017

TAKSË E PËRKOHSHME PËR LINJAT AJRORE DHE NËNTOKËSORE (TELEFONI,
ENERGJI, TV KABLLOR, INTERNET)

Lloji i taksës ose tarifës

REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Taksë e përkohshme për linjat

ajrore dhe nëntokësore 0 0 0 0 1,884,000 3,200,000

Taksa e përkohshme për linjat ajrore dhe nëntokësore për vitin 2017 është planifikuar 3,200,000 lekë
parashikim ku i bazuar në të dhënat që ne disponojmë në lidhje me përllogaritjen e kësaj takse,
përfshirë  dhe detyrimet e prapambetura që subjektet i kanë Bashkisë Korçë.
Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017
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TË ARDHURA NGA QIRATË (BANESAT SOCIALE)

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Të ardhura nga qiratë

(banesa sociale) 0 0 3,587,703 6,583,953 6,811,915 6,876,000

Të ardhura nga qiratë (banesa sociale) për vitin 2017 do të jenë 6,876,000 lekë. Parashikim ky i Njësisë
së Menaxhimit të Banesave me qëllim social bazuar në numrin dhe sipërfaqet  e apartamenteve që
disponojnë.
Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017

TAKSË E PËRKOHSHME PËR LINJAT AJRORE DHE NËNTOKËSORE (TELEFONI,
ENERGJI, TV KABLLOR, INTERNET)

Lloji i taksës ose tarifës

REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Taksë e përkohshme për linjat

ajrore dhe nëntokësore 0 0 0 0 1,884,000 3,200,000

Taksa e përkohshme për linjat ajrore dhe nëntokësore për vitin 2017 është planifikuar 3,200,000 lekë
parashikim ku i bazuar në të dhënat që ne disponojmë në lidhje me përllogaritjen e kësaj takse,
përfshirë  dhe detyrimet e prapambetura që subjektet i kanë Bashkisë Korçë.
Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017

2017
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Të ardhura nga qiratë (banesa sociale)
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TË ARDHURA NGA QERATË (BANESA NË PRONËSI TË BASHKISË ENTI I BANESAVE)

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Të ardhura nga qiratë (banesa në

pronësi të bashkisë enti i banesave) 0 0 4,678,958 3,743,702 3,258,472 5,272,800

Të ardhura nga qiratë (banesave që kanë kaluar në pronësi të Bashkise Korçë nga Enti Kombëtar i
Banesave) për vitin 2017 parashikohet në vlerën 5,272,800lekë.
Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017
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TË ARDHURA NGA QERATË (BANESA NË PRONËSI TË BASHKISË ENTI I BANESAVE)

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Të ardhura nga qiratë (banesa në

pronësi të bashkisë enti i banesave) 0 0 4,678,958 3,743,702 3,258,472 5,272,800

Të ardhura nga qiratë (banesave që kanë kaluar në pronësi të Bashkise Korçë nga Enti Kombëtar i
Banesave) për vitin 2017 parashikohet në vlerën 5,272,800lekë.
Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017
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TË ARDHURA NGA QERATË (BANESA NË PRONËSI TË BASHKISË ENTI I BANESAVE)

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Të ardhura nga qiratë (banesa në

pronësi të bashkisë enti i banesave) 0 0 4,678,958 3,743,702 3,258,472 5,272,800

Të ardhura nga qiratë (banesave që kanë kaluar në pronësi të Bashkise Korçë nga Enti Kombëtar i
Banesave) për vitin 2017 parashikohet në vlerën 5,272,800lekë.
Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017
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TARIFË MIRËMBAJTJE VOREZA PUBLIKE

Lloji i taksës ose tarifës

REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tarifë mirëmbajtje voreza

publike 0 0 0 1,059,477 10,309,987 17,000,000

Tarifë mirëmbajtje vareza publike për vitin 2017 është planifikuar 17,000,000 lekë bazuar kjo në të
dhënat që ne dispononjë në lidhje me familjet efektive në Bashkinë Korçë konkretisht nga familjarët e
njësisë administrative Korçë parashikohet në vlerën 10,000,000 lekë, nga familjarët e njësive
administrative të Bashkisë Korçë parashikohet në vlerën 4,386,000 lekë si dhe nga debitorët familjarë
parashikohet në vlerën 2,614,000 lekë.

Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017

TARIFË UJI

Lloji i taksës ose tarifës
REALIZIM PLANIFIKIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tarifë uji 0 0 0 2,216,856 2,508,010 2,550,000

Tarifë uji për vitin 2017 është planifikuar  2,550,000  lekë bazuar kjo në detyrimet e prapambetura në
njësive administrative mbasi prej muajit qershor bazuar ne legjislacionin ne fuqi të gjithë ujësjellësat i
kanë kaluar në varesi UKKO për një menaxhimin më mirë dhe më efektiv në mbledhjen e detyrimeve.

Më poshtë po paraqesim grafikisht realizimin ndër vite dhe planifikimin 2017
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Të ardhurat nga institucionet e vartësisë
Për vitin 2017 të ardhurat nga Institucionet e vartësisë janë planifikuar në vlerën 16,088 mijë lekë.
Detajimi i tyre do të jepet në materialin sipas institucioneve.
Transferta e pakushtëzuar 2017
Transfertat e pakushtëzuara janë të ardhura pa kthim dhe mbarten në vitin pasardhës. Njësitë e
Qeverisjes vendore kanë autoritetin për të ndarë të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar.
Transferta e pakushtëzuar për vitin 2017 ka karakteristikat e mëposhtme:

- E thjeshtë për tu kuptuar dhe zbatuar

- E bazuar në kritere që garantojnë funksionimin normal të NJQV

- Garanton një sistem më të drejtë ekualizimi

- Mekanizmi i shpërndarjes së transfertës është i përshtatur në funksion të Reformës
administrative-territoriale.

Vlera e transfertës së pakushtëzuar për vitin 2017 është 395,385 mijë lekë e krahasuar me vitin
2016 ka një rritje prej 21,7% ose 70,577 mijë lekë më tepër dhe krahasuar me vitin 2013 ka një
rritje prej 223%. ose 218,220 mijë lekë më tepër. Transferta e pakushtëzuar jepet e detajuar në
vite si më poshtë.

000/lekë

Emërtimi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Transferta e pakushtëzuar
(grandi) 171,127 167,287 171,421 177,165 230,960 287,925 324,808 395,385

Paraqitja grafike
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Transferta specifike 2017

Në buxhetin e vitit 2017 do të vazhdojnë të financohen nëpërmjet transfertës specifike funksionet e reja
të cilat iu transferuan bashkive në vitin buxhetor 2016, si:

 Personeli edukativ dhe mbështetës në arsimin parashkollor,
 Personeli mbështetës i arsimit parauniversitar,
 Rrugët rurale rajonale,
 Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri,
 Shërbimi pyjor,
 Ujitja dhe kullimi

Funksionet e transferuara, për vitet 2016-2017 dhe vitin 2018, do të financohen nëpërmjet transfertave
specifike të përcaktuara individualisht për çdo njësi të vetëqeverisjes vendore, për çdo funksion
Sipas ligjit të buxhetit, transferta specifike parashikohet për financimin e shpenzimeve për funksionet
e transferuara në NJQV, të cilat mund të shtojnë edhe fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur
cilësinë e shërbimit për çdo funksion të transferuar. Për transferimin e funksioneve që mund të bëhen
në të ardhmen niveli i transfertës do të shtohet në varësi të funksioneve ose kompetencës së
transferuar
Në tabelën e mëposhtme paraqitet dhe transferta specifike e funksioneve të reja që kaluan në varësi të
Bashkisë.

/lekë

Emërtimi Pl 2016 Pl 2017 Dif Pl17-Pl16 % Pl17/Pl16

Arsimi parashkollor 163,270,000 153,421,000 (9,849,000) 94%
Konviktet e arsimit parauniversitar 21,078,000 21,500,000 422,000 102%

Arsimi parauniversitar 14,855,949 14,855,949 - 100%

Mbrojtja nga zjarri 25,356,350 25,799,000 442,650 102%

Administrimi I pyjeve 3,065,925 5,833,000 2,767,075 190%

Bordi I kullimit 29,961,274 39,762,000 9,800,726 133%

Rruget rurale 6,267,466 6,393,000 125,534 102%

Total tr specifike 263,854,964 267,563,949 3,708,985 101%
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Transferta e pakushtëzuar dhe transferta specifike për vitin 2017 do të detajohet:
1. Tremujorin e parë 30%
2. Tremujorin e dytë 25%
3. Tremujorin e tretë 23%
4. Tremujorin e katërt 22%

Fondi për Zhvillimin e Rajoneve

Fondi për Zhvillimin e Rajoneve është një instrument zhvillimor dhe një mekanizëm financiar
konkurrues që mbështet politikën kombëtare të zhvillimit rajonal dhe lokal, për të siguruar zbatimin e
objektivave të politikës së kohezionit territorial, për të patur rajone me zhvillim të balancuar,
konkurruese dhe me zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, social e mjedisor. Për vitin 2017 Fondi i
Zhvillimit të Rajoneve përbëhet nga 3 shtylla:
Shtylla I Programi i Zhvillimit të Infrastrukturës Vendore dhe Rajonale
Shtylla IIProgrami “Shqipëria dixhitale”
Shtylla III Programi i Mbështetjes për Ekonominë
Përdorimin e investimeve nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve në infrastrukturën vendore jepet si më
poshtë:

EMЁRTIMI I OBJEKTIT TЁ PROKURUAR
VLERA E
PLOTЁ E

OBJEKTIT

FONDI I
PROKURUAR

ҪELJE
FONDI NE
THESAR

REALIZIMI FAKTIK
(Sipas Thesarit)

NE VLERE NE %

Sheshi dhe rrugicat tek kulla Panorama sheshi tek Teatri 241,191,892 241,191,892 241,191,892 235,978,641 98%

Rikonstruksion I Parkut Rinia 303,596,161 303,596,161 303,596,161 283,554,113 93%

Restaurimi I pazarit të vjetër të Korçës Loti 1, Loti 2 257,073,709 257,073,709 257,073,792 254,575,185 99%
Rikonstruksioni I rrugës Gj. Buzuku, sh Poliklinikës,
sheshi I Xhamisë, sheshi I pazarit, rruga e Mborjes,
Rruga e Ravonikut 282,606,454 282,606,454 282,606,454 282,602,668 100%

Infrastruktura e brendshme e Qendrës për Ruajtjen dhe
Promovimin e Kulturës Muzeu I Artit Mesjetar 139,474,603 139,474,603 139,474,603 137,701,350 99%

Rikualifikimi I blloqeve të banimit I lagjeve kryesore
brenda unazës së qyteti 98,466,359 98,466,359 98,466,359 98,465,857 100%

Ndërtim I kompleksit Multifunksional Sportivo Kulturor 565,897,319 539,886,728 362,174,284 56,010,167 10%

Rikonstruksioni I rrugës Voskopojë Lekas 35,267,639 21,153,705 35,267,639 21,153,690 100%

Restaurimi I objekteve pazari Korçë 167,166,000 162,438,077 83,583,000 0%

Terrene sportive shkolla Qendër Komunitare 10,832,227 10,832,227 10,832,227 10,832,227 100%

Rikonstruksion I Teatrit A.Z. Cajupi 59,987,330 59,987,330 59,987,330 59,987,330 100%
Rehabilitimi kanali kryesor ujitës dega e djathtë
rezervuari Gjanc 2,320,372 2,320,372 2,320,372 2,320,370 100%
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Rehabilitimi I rrjetit të kanaleve ujitës Bashkia Korçë 29,500,000 29,500,000 #DIV/0!
Rikonstruksioni I veprave ujitëse në zonën
jugperëndimore të fushës së Korçës 15,000,000 15,000,000 #DIV/0!

Rikonstruksioni I Qendrës dhe Infrastrukturës rrugore
dhe monumenteve të kulturës Voskopojë 370,000,000 362,983,320 177,983,320 0%

Qyteti im (Bashkia Korçë, Elbasan,Përmet) 40,000,000 40,000,000 0%

Rikualifikim urban I zonës përreth "Qytezës së fëmijëve" 396,195,200 368,063,408 169,965,808 0%

Platforma Web GIS për Bashkinë Korçë (teknika të
avancuara replikimi) 13,200,000 9,240,000

Qendra polifunksionale dhe e shërbimeve
400,000,000 400,000,000 200,000,000 0%

Totali 3,427,775,265 3,250,074,345 2,168,178,689 1,443,181,598 44%

Investime nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve në arsim .

Ndertim shkolle e re fshati Kamenice 40,000,000 25,197,822 20,000,000 0%
Rikonstruksion I kopështit nr.11 në qytetin e Korçës

10,400,000 6,677,309 5,200,000 1,576,412 24%

Totali 50,400,000 31,875,131 25,200,000 1,576,412 5%

3. Planifikimi i shpenzimeve 2017

Planifikimi i shpenzimeve është bërë duke marrë parasysh nivelin aktual të shpenzimeve dhe
konkretisht periudhën (janar-nëntor 2016), planin e pritshëm, shpenzimet shtesë të nevojshme për të
siguruar të njëjtin nivel dhe cilësi shërbimi në të ardhmen. Kostoja e politikave ekzistuese dhe të reja
përfshin në mënyrë të veçantë:
 Kostot e mbajtjes së nivelit aktual të shërbimeve duke marrë parasysh ndryshimet e pritshme në

numrin e përdoruesve apo përfituesve.
 Shpenzime të reja të përsëritshme që vijnë nga objektet e reja si efekt i përfundimit të projekteve

të investimeve kapitale.
 Kostot e programeve të investimeve në vazhdim
 Kostot e pritshme të programeve të reja apo projekteve të reja, të cilat planifikohen të miratohen

nga njësitë vendore

Plani I shpenzimeve të
programit

-Paga & Sigurime Shoqërore 600&601
-Shpenzime operative, mirëmbajtje dhe shërbime publike 602
-Subvencionet 603
-Transfertat tek organizatat 604
-Transfertat tek individët 606
-Fondi rezervë dhe Emergjencat civile 606 &609
-Principali & Interesi 166 & 651
-Investimet 230 & 231
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Burimet e Financimit
-transferta e pakushtëzuar 395,385 mijë lekë
-transferta specifike 267,564 mijë lekë
-të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore 799,864 mijë lekë
-të ardhurat nga institucionet e varësisë 16,088 mijë lekë
Total 1,478,901 mijë lekë

Shpenzimet:
-shpenzimet për personelin (paga + sig shoqërore) 582,656 mijë lekë
-shpenzime korrente (shp. op, sh publike, subv, transferta) 582,597 mijë lekë
-shpenzime për investime 256,348 mijë lekë
-shpenzime për interesa dhe principal 57,300 mijë lekë
Total 1,478,901 mijë lekë

Duke u bazuar në ligjin nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, ligjin nr.57 datë
2.6.2016 ‘për disa ndryshime në ligjin nr. 9936 datë 26.6.2008 “Për Menaxhimin e sistemit Buxhetor në
Republikën e Shqipërisë”, njësitë e vetqeverisjes vendore kryejnë shpenzime sipas akteve ligjore dhe
nënligjore në fuqi, në përputhje me parimet e disiplinës fiskale, menaxhimit financiar dhe kontrollit, si
dhe përdorimin me efiçiencë, efektivitet dhe ekonomi të burimeve të tyre financiare.
Parashikimi i shpenzimeve korrente bëhet në bazë të shpenzimeve të vitit të kaluar duke marrë
parasysh tendencat makroekonomike (rritjen e PBB-së, rritjen e pagave), tendencat vendore (rritjen e
popullsisë), ndryshimet e parashikuara në gamën dhe cilësinë e shërbimeve që kryhen nga Bashkia,
vendosjen e detyrave të reja për Njësitë e Qeverisjes Vendore, realizimit 11 mujor të shpenzimeve si dhe
planit të pritshëm.

Njësitë e vetëqeverisjes vendore ushtrojnë funksione:
- në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike,
- në fushën e shërbimeve sociale,
- në fushën e kulturës, sportit dhe shërbimeve argëtuese,
- në fushën e mbrojtjes së mjedisit,
- në fushën e bujqësisë , zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit,
- në fushën e zhvillimit ekonomik vendor dhe në fushën e sigurisë publike.
Funksionet dhe kompetencat e deleguara.
Funksionet dhe kompetencat e deleguara janë të detyrueshme dhe jo të detyrueshme. Funksionet e
detyrueshme janë ato të përcaktuara me ligj.
Në shpenzimet për funksionet e deleguara përfshihen:
-Shërbimi i gjendjes civile
-Shpenzimet për punonjësit e QKB
Në shpenzimet për funksionet e reja përfshihen:
-shpenzimet për konviktet e arsimit parauniversitar
-shpenzimet për arsimin parashkollor
-shpenzimet për arsimin parauniversitar
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-shpenzimet për mbrojtjen nga zjarri
-shpenzimet për administrimin e pyjeve
-shpenzimet për rrugët rurale
-shpenzimet për ujitjen dhe kullimin
Fondet e ndihmës ekonomike dhe të paaftësisë që shpërndahen në njësitë e qeverisjes vendore, si dhe
kriteret e parimet e përdorura për shpërndarjen e tyre bëhen publike për të gjitha bashkitë.
Duke iu referuar ligjit nr.57 datë 2.6.2016 ‘Për disa ndryshime në ligjin nr. 9936 datë 26.6.2008 “Për
Menaxhimin e sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, po japim më poshtë të detajuar
shpenzimet sipas programeve dhe sipas ndarjes ekonomike ku burimet e financimit janë: transferta e
pakushtëzuar, të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore, të ardhurat e Institucioneve të Varësisë

Shpenzimet sipas programeve
Viti 2013 % Viti 2014 % Viti 2015 % Viti 2016 % Viti 2017 %

Administrim I
përgjithshëm 197,902.00 39% 166,754 28% 207,844 25% 358,767 32% 437,693 36%

Shërbimet Publike 140,514.00 28% 214,967 41% 413,885 49% 471,898 43% 484,136 40%

Arsimi parauniversitar 78,204.00 15% 86,378 15% 107,606 13% 108,295 10% 127,959 11%

Kulturë dhe sport 88,522.00 17% 98,512 16% 107,058 13% 159,654 14% 154,549 13%

Transporti urban 5,456.00 1% 6,398 1% 6,982 1% 7,000 1% 7,000 1%

Totali 510,598.00 100% 573,009 100% 843,375 100% 1,105,614 100% 1,211,337 100%

Paraqitja grafike
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-shpenzimet për mbrojtjen nga zjarri
-shpenzimet për administrimin e pyjeve
-shpenzimet për rrugët rurale
-shpenzimet për ujitjen dhe kullimin
Fondet e ndihmës ekonomike dhe të paaftësisë që shpërndahen në njësitë e qeverisjes vendore, si dhe
kriteret e parimet e përdorura për shpërndarjen e tyre bëhen publike për të gjitha bashkitë.
Duke iu referuar ligjit nr.57 datë 2.6.2016 ‘Për disa ndryshime në ligjin nr. 9936 datë 26.6.2008 “Për
Menaxhimin e sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, po japim më poshtë të detajuar
shpenzimet sipas programeve dhe sipas ndarjes ekonomike ku burimet e financimit janë: transferta e
pakushtëzuar, të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore, të ardhurat e Institucioneve të Varësisë

Shpenzimet sipas programeve
Viti 2013 % Viti 2014 % Viti 2015 % Viti 2016 % Viti 2017 %

Administrim I
përgjithshëm 197,902.00 39% 166,754 28% 207,844 25% 358,767 32% 437,693 36%

Shërbimet Publike 140,514.00 28% 214,967 41% 413,885 49% 471,898 43% 484,136 40%

Arsimi parauniversitar 78,204.00 15% 86,378 15% 107,606 13% 108,295 10% 127,959 11%

Kulturë dhe sport 88,522.00 17% 98,512 16% 107,058 13% 159,654 14% 154,549 13%

Transporti urban 5,456.00 1% 6,398 1% 6,982 1% 7,000 1% 7,000 1%

Totali 510,598.00 100% 573,009 100% 843,375 100% 1,105,614 100% 1,211,337 100%
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Shpenzimet sipas ndarjes ekonomike

Viti 2013 % Viti 2014 % Viti 2015 % Viti 2016 % Viti 2017 %
Paga dhe sigurime
shoqerore 186,856 37% 178,034 26% 208,339 25% 305,439 28% 352,364 29%
Shpenzime operative dhe
shërbime 242,161 47% 282,994 50% 358,812 43% 439,768 40% 413,982 34%

Shpenzime te tjera 44,323 9% 33,764 8% 59,472 7% 114,683 10% 188,643 16%

Investime 37,258 7% 78,217 15% 216,752 26% 245,724 22% 256,348 21%

Totali 510,598 100 573,009 100% 843,375 100% 1,105,614 100% 1,211,337 100%

Paraqitja grafike

Buxheti i bashkisë Korçë për vitin 2017 jepet si më poshtë:
Shpenzime për personelin 149,950 mijë lekë
Shpenzime korrente 208,759 mijë lekë
Shpenzime për investime 205,015 mijë lekë
Interesi dhe Principali 57,300 mijë lekë
Total 621,024 mijë lekë
Shpenzimet për paga.
Numri i punonjësve të Bashkisë për vitin 2017 do të jetë 281 (10 punonjës të pyjores + 31 punonjës të
shërbimit të mbrojtjes dhe zjarri, 240 punonjës Bashki + NJA). Pagat për punonjësit e administratës së
Bashkisë, NJA-ve dhe Institucioneve të Varësisë bazohen në VKM nr. 165 datë 2.3.2016 “Për grupimin
e njësive të vetëqeverisjes vendore për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të
zgjedhur të emëruar të nëpunësve civilë të punonjësve administrativë të njësive të vetëqeverisjes
vendore”, VKM nr. 929 datë 17.11.2010 “Për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë”, i ndryshuar.
Fondi i planifikuar për paga për punonjësit e Bashkisë për vitin 2017 do të jetë në vlerën 128,450 mijë
lekë. E krahasuar kjo me fondin e planifikuar për paga të vitit 2016 ka një rritje prej 8,752 mijë lekë.
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Në këtë fond janë përfshirë përveç punonjësve të Bashkisë Korcë dhe punonjësit që kryejnë funksione
administrative në Njësitë Aministrative. Edhe për vitin 2017 në fondin e planifikuar për paga nuk është
llogaritur shpërblimi 5% nga fondi i veçantë në fund të vitit, por është planifikuar vetëm nje fond i
caktuar për shpërblim me rastin e daljes në pension të punonjësve, si dhe në rast fatkeqësie.
Shpenzimet për sigurimet shoqërore
Për vitin 2017 fondi i planifikuar për zërin sigurime shoqërore do të jetë në vlerën 21,500 mijë lekë, E
krahasuar kjo me fondin e planifikuar për sigurime shoqërore të vitit 2016 ka një rritje prej 2,946 mijë
lekësh.
Shpenzimet operative (mallra dhe shërbime)
Shpenzimet operative të Bashkinë për vitin 2017 janë parashikuar në vlerën 71,788 mijë lekë. Në këtë
fond përfshihet dhe vlera prej 9,081 mijë lekë të planifikuara për realizimin e projekteve të Bashkisë.
Këto shpenzime janë planifikuar duke u bazuar në realizimin 11 mujor si dhe në planin e pritshëm të
vitit 2016.

Shpenzimet operative të Bashkisë paraqiten sipas tabelës së mëposhtme:

000/lekë

Përshkrimi i shpenzimit
Fakt
2015

Det
2015

Real
det Pl 2016

Fakt
11 m
2016

Pl
Pritsh2016

Pl
2017

Dif
Pl17-
Pl16

Dif
Pl17-
Pl
Pritsh
16

TELEKOM+POSTA 1,009 216 216 1,900 1,460 1,687 1,800 (100) 113

ABONIM INTERNET ADSL 200 14 14 840 630 720 840 - 120

TELEFON PA PAGESË 1 5 (5) -

ENERGJIA ELEKTRIKE 4,020 6,510 4,592 5,143 6,012 (498) 869

PAGESË UJI 347 1,161 812 893 1,500 339 607

UDHËTIME DHE DIETA 1,549 2,000 1,656 2,000 2,000 - -

RIPARIM E PAJISJE MAKINASH 324 766 765 700 370 700 700 - -

KARBURANT MAKINA+NGROHJE 10,297 8,000 4,866 8,000 10,000 2,000 2,000

PRODH DHE TRANSMETIM SPOTI DHE NJOFTIME 34 500 12 30 250 (250) 220

PRODHIMI I REVISTES QYTETI IM 780 94 468 (780) (468)

PRODHIMI I REVISTËS PERIODIKE KORCA 1,200 1,200 1,200

MEREMETE , LYERJE BASHKI + RAJONE 300 300 300
MEREMETE ,LYERJE DHE PUNIME ELEKTRIKE NE
BASHKI DHE RAJONE 4,300 2,030 4,165 (4,300) (4,165)
SHTESË MEREMETE ,LYERJE DHE PUNIME
ELEKTRIKE NË BASHKI DHE RAJONE 267 267 (267) (267)
MBIKQYRJE MEREMETE ,LYERJE DHE PUNIME
ELEKTRIKE NË BASHKI DHE RAJONE 147 22 (147) (22)
KOLAUDIME MEREMETE ,LYERJE DHE PUNIME
ELEKTRIKE NË BASHKI DHE RAJONE 14 14 (14) (14)

SHPENZIME PRITJE 150 50 100 (50) 50
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MATERIALE ELEKTRIKE DHE HIDRAULIKE 179 450 249 250 300 (150) 50

VESHJE,UNIFORMA POLICIA 246 239 143 239 400 161 161
SIGURACION MAKINE NDËRTESE DHE KONTROLL
TEKNIK 482 800 463 650 800 - 150

SHPENZIME TË TJERA 539 90 89 430 358 430 500 70 70

ORGANIZIMI FESTËS SÊ 8 MARSIT 117 150 123 123 (150) (123)

SHPENZIME Q.K.P. M.POTER 696 800 800 800 800 - -

LETËR SHKRIMI FOTOKOPJIMI KANCELARI 560 950 634 700 850 (100) 150

MATERIALE KONSUMI 144 178 178 400 199 300 400 - 100

RIPARIM FOTOKOPJE DHE PAISJE TË NDRYSHME 153 300 134 200 300 - 100

RUAJTJA E BASHKISË ETJ 3,550 346 346 7,400 5,822 7,100 7,500 100 400

BOJË PRINTERI E FOTOKOPJUES 607 131 131 960 716 960 960 - -

SHPENZIME PËR SHKOLLËN  E MALTËS 600 700 700 700 700 - -

VENDIME GJYQËSORE 10,616 54 54 10,000 8,607 10,000 10,400 400 400

REGJISTRIMI PRONAVE BASHKI 532 452 237 300 300 (152) -
FOND PËR PËRBALLIMIN E SHP TË VARRIMIT PËR
INVALIDIN E LUFTËS KRISTAQ JANAQ 150 150 150 (150) (150)

BLLOQE ADMINISTRATIVE 255 600 592 600 500 (100) (100)
MATERIALE PROMOCIO (FTESA,
FLETEPALOSJE,KARTOLINA, ALBUME) 291 248 248 960 242 790 700 (260) (90)

VIJËZIMI I RRUGËVE 2,227 599 0 2,500 1,901 2,500
SHP MIRËMBAJTJE E PROGRAMIT TË
MENAXHIMIT TË TAKSAVE 480 900 444 888 900 - 12

LIDHJA ME INF (MIRATIMI NGA UKKO, E MNZ ETJ) 464 0 1,400 936 1,400

MIRËMBAJTJE E SISTEMIT "QYTETI IM" 1,920 1,920 1,920

MIRËMBAJTJE E "PLATFORMËS WEB GIS" 1,000 1,000 1,000
KONTRATA E FURNIZIMIT ME ENERGJI
ELEKTRIKE NGA OSHEE KORCË TË OBJEKTIT
QENDRA PËR PROMOVIMIN E KUILTURËS 243 243 243 (243) (243)

VLERËSIMI I NDIKIMIT MJEDISOR 30 11 11 200 21 89 300 100 211

APLIKIMI I ARM 390 600 200 300 (600) (300)

PAGESA E KRYEPLEQVE TË FSHATIT 829 3,119 1,371 2,700 4,325 1,206 1,625

SHPENZIME TRANSPORTI 41 82 - 0 - -

DRU ZJARRI 1,052 - 0 -

QËRA AMBJENTI 17 3 3 - -

FESTA E ZONËS LEKAS 185 230 190 190 250 20 60

TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 42,599 2,139 2,055 59,370 39,160 52,861 62,707 3,337 9,846

PROJEKTE 3,641 248 248 6,747 3,648 6,747 9,081 2,334 2,334
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SHËR TË PRINTIMIT DHE PUBLIKIMIT 362 1,128 232 1,128 1,302 174 174

SHPENZIME PRITJE PËRCJELLJE 90 34 90 231 141 141

SHPENZIME QERAMARRJE AMBIENTI 1,504 153 153 2,684 1,502 2,684 3,636 952 952

SHPENZIME QERAMARJE TË TJERA 947 100 97 100 390 290 290

SHPENZIME QERAMARRJE APARATE DHE PAISJE 120 1,025 954 1,025 1,500 475 475

SHPENZIME TRANSPORTI 175 40 30 40 60 20 20

SHPENZIME TË TJERA 13 13 20 20 113 93 93

SHPENZIME HONORARE 533 440 171 440 289 (151) (151)

SHPENZIME ENERGJI DHE UJË 82 82 1,220 628 1,220 1,560 340 340

TOTALI SHPENZIME OPERATIVE+PROJEKTE 46,240 2,387 2,303 66,117 42,808 59,608 71,788 5,671 12,180

Totali I shpenzime operative nga fondi tranzitor Bashkia
01110
Emertimi Det 2015 Fakt Total
Shërbim interneti 97 97
Raport VNM përroiVvoskop,shk 9 vj Dërsnik 48 48 0
Shtypshkrime 22 22
Blerje klor 17 17 0
Materiale për mirëmbajtje automjetet 85 85
Pjesë këmbimi automjetet 116 116 0
Mirëmbajtje kompjuteri 0 0
Mirëmbajtje automjeti 98 98 0
Blerje çimento 100 100 0
Ftesa 31 31
Printime 5 5 0
Mjete pune 14 13 1
Bojra 5 5 0
VNM sistemim përroi 60 60 0
Këshilltarët 768 723 45
Detyrime në tatimet 593 593
Zënie tregu 12 12
Blerje karburanti 1,566 1,566 0
Total 3,637 2,751 886
Total NJA Voskop 3,637 2,751 886
Shpenzime mirëmbajtje kompjuteri 37 37 0
Shërbime postare 1 1 0
SHA ujësjellës fshat shkolla Lumalas 1 1 0
Faturë uji maj 2015 56 56 0
Total NJA Bulgarec 95 95 0
Qera per shkollën 15 15 0
Vendime gjyqësore 560 514 46
Shpenzime dru zjarri 138 138
Shpenzime transporti 168 168 0
Total NJA Lekas 881 697 184
Aplikim pranë ZRPP 259 259
Shp telefonike Plus Communication 22 22 0
Total NJA Drenovë 281 22 259
TOTAL BASHKIA 4,894 3,565 1,329



BASHKIA KORCË

45

BUXHETI 2017

 Fondi i planifikuar për zërin telekom-postë në vitin 2017 do të jetë 1,800 mijë lekë. Krahasuar
me planin e vitit 2016 ky fond është me ulje në vlerën 100 mije lekë. Miratimi i normativave të
shpenzimeve telefonike për vitin 2017 jepet si më poshtë:

Nr. Telefoni Kujt I perket Fakt
2015

Pl 2016 Fakt 11
m

Pl
Pritsh
16

Pl 2017 Pl17-
Pl16

% Pl17-Pl
Pritsh16

%

1 42004 Kryetari 29,837 30,000 8,091 8,641 15,000 -15,000 50% 6,359 174%

2 42590 Drejtoria e
Financës

7,374 35,000 4,427 4,927 10,000 -25,000 29% 5,073 203%

3 42951 Sekretari KB 10,116 20,000 2,768 3,018 5,000 -15,000 25% 1,982 166%

4 43032 Shef Kabineti 3,018 15,000 2,788 3,038 10,000 -5,000 67% 6,962 329%

5 43044 Zv/Kryetari 41,857 10,000 2,750 3,000 10,000 0 100% 7,000 333%

6 43061 Rajoni nr. 2 3,000 20,000 2,920 3,280 8,000 -12,000 40% 4,720 244%

7 43127 Rajoni nr. 3 3,000 10,000 2,750 3,000 8,000 -2,000 80% 5,000 267%

8 43212 Zv/Kryetari 23,342 15,000 7,089 7,339 15,000 0 100% 7,661 204%

9 43249 Policia
Bashkiake

3,000 10,000 2,750 3,000 3,000 -7,000 30% 0 100%

10 43353 Sekretare e
Kryetarit

70,460 120,000 42,279 45,779 80,000 -40,000 67% 34,221 175%

11 43362 Rajoni nr. 1 3,212 15,000 5,675 6,375 8,000 -7,000 53% 1,625 125%

12 44851 Drejtoria e
Punëve Publike

3,010 10,000 2,750 3,000 3,000 -7,000 30% 0 100%

13 45755 Arkivi 3,802 15,000 2,752 3,002 8,000 -7,000 53% 4,998 266%

14 47631 Drejtoria e
Personelit

23,115 20,000 10,439 10,689 15,000 -5,000 75% 4,311 140%

15 50277 Drejtoria e
Përkra Sociale

3,101 15,000 9,537 11,537 20,000 5,000 133% 8,463 173%

16 51844 Drejtoria e të
ardhurave

11,433 15,000 7,740 8,740 10,000 -5,000 67% 1,260 114%

17 42133 Mbrojtja nga
dhuna

3,017 15,000 6,532 8,532 10,000 -5,000 67% 1,468 117%

18 Shërbime
postare

581,424 1,310,000 1,153,698 1,364,698 1,362,000 52,000 104% -2,698 100%

19 Shp telefonike
NJA

182,000 200,000
181,887 185,887 200,000

0 100% 14,113 108%

Totali 1,009,118 1,900,000 1,459,622 1,687,482 1,800,000 100,000 95% 112,518 107%

Planifikimi për konsumin e ujit për vitin 2017 do të jetë në vlerën 1,500 mijë lekë e detajuar si më
poshtë:
Nr. Fakt

2015
Pl 2016 Fakt

11 m
Pl
Pritshem
16

Pl 2017 Pl17-
Pl16

% Pl17-Pl
Pritsh16

%

1 Bashkia Korçë
(Drejtoria e të
Ardhurave)

233,904 900,000 687,103 745,757 737,000 -
163,000

82% -8,757 99%

2 Rajoni Nr. 1 29,829 106,000 50,189 55,189 60,000 -46,000 57% 4,811 109%

3 Rajoni Nr. 2 zyrat 42,222 55,000 31,464 34,464 40,000 -15,000 73% 5,536 116%

4 Rajoni Nr. 2 agjensia
ad

1,728 15,000 5,568 6,568 8,000 -7,000 53% 1,432 122%

5 Shtëpia rumune 4,915 6,000 3,576 4,076 5,000 -1,000 83% 924 123%

6 Ish stadiumi I lojrave
me dorë

25,702 50,000 25,363 35,363 40,000 -10,000 80% 4,637 113%

7 NJA 8,700 29,000 8,583 11,583 610,000 581,000 2103% 598,417 5266%

Total 347,000 1,161,000 811,846 893,000 1,500,000 339,000 129% 607,000 168%
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 Pagesa për internetin do të jetë në vlerën 840 mijë lekë.
 Fondi i planifikuar për vitin 2017 për zërin shpenzime për energjinë elektrike do të jetë 6,012

mijë lekë.
Nr Emërtimi F 2015 Pl 2016 Fakt 11 Pl

Pritshem
16

Pl 2017 Pl17-
Pl16

% Pl17-Pl
Pritsh16

%

1 BASHKIA KORCË 1,314,829 1,760,000 1,091,393 1,291,393 1,800,000 40,000 102% 508,607 139%
2 RAJONI NR. 1 59,768 106,000 54,459 56,959 100,000 -6,000 94% 43,041 176%
3 RAJONI NR. 3

(AGJENSIA) 31,678 45,000 22,436 24,436 45,000 0 100% 20,564 184%
4 DREJTORIA TATIM

TAKSA 260,763 372,000 246,785 276,785 450,000 78,000 121% 173,215 163%
5 SHTËPIA RUMUNE 4,080 10,000 3,740 4,080 18,000 8,000 180% 13,920 441%
6 ANTENA 16,523 32,000 32,000 32,000 60,000 28,000 188% 28,000 188%
7 BASHKIA (GJYKATA) 147,293 1,530,000 902,523 1,002,523 1,480,000 -50,000 97% 477,477 148%
8 RAJONI NR. 2 615,100 175,000 116,350 124,350 175,000 0 100% 50,650 141%
9 ISH PROKURORIA 22,580 150,000 99,938 124,938 800,000 650,000 533% 675,062 640%

10 QENDËR
KOMUNITARE 26,182 90,000 45,267 46,767 84,000 -6,000 93% 37,233 180%

11 NJËSITË
ADMINISTRATIVE 1,522,000 2,240,000 1,977,174 2,158,769 1,000,000

-
1,240,000 45%

-
1,158,769 46%

TOTALI 4,020,796 6,510,000 4,592,065 5,143,000 6,012,000 -498,000 92% 869,000 117%

 Fondi i planifikuar për shpenzime udhëtim dieta për vitin 2017 do të jetë në të njëjtën vlerë me
vitin 2016, 2,000 mijë lekë. Llogaritja e këtij fondi është bërë sipas VKM nr. 870 datë
14.12.2011 “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë vendit”, VKM
nr. 329 datë 20.4.2016 “Për disa ndryshime në VKM nr. 997 datë 10.12.2010 “Për trajtimin
financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qendrës së punës, brenda vendit, të
ndryshuar “ si dhe udhëzimi nr. 22 datë 10.7.2013 “Për zbatimin e VKM nr. 870 datë 14.12.2011
“Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë vendit”.

 Në buxhetin e vitit 2017 është planifikuar dhe vlera prej 1,920 mijë lekë për mirëmbajtjen e
sitemit “Qyteti im”, sipas VKB nr. 83 datë 9.9.2016 “Për miratimin e nënshkrimit të
marrëveshjes së bashkëpunimit për mirëmbajtjen e sistemit “Qyteti im”.

 Gjithashtu vlera prej 1,000 mijë lekë është planifikuar në buxhetin e vitit 2017 për
mirëmbajtjen e platformës Web GIS.

 Fondi i planifikuar për shpenzime karburanti për makina dhe ngrohje për vitin 2017 do të jetë
në vlerën 10,000 mijë lekë. Llogaritja e fondit për karburant është bazuar në fuqinë kalorifike
të makinave, kaldajave dhe gjeneratorit, si dhe sipas përllogaritjeve të bëra. Normativat e
konsumit të karburantit janë si më poshtë:



BASHKIA KORCË

47

BUXHETI 2017

Nr
. E M Ë R T I M I

Harxhi
mi

Litra/o
rë

HARXHIMI
LIT/100 KM

KUOTA
LIMIT NË
MUAJ NË

LITRA GAS

KUOTA
LIMIT NË
MUAJ NË

LITRA
1 GJENERATORI BASHKI 5
2 KALDAJA KRYESORE E BASHKISË 20
3 KALDAJA E RAJONIT       NR.2 7
4 GJENERATORI I RAJONIT  NR 2 1

5
KALDAJA E DYTË NË BASHKI (ngrohje
god ish Prokuroria)

15

6 MERCEDES BENC KO 4011 B 18 400
7 LAND ROVER DEFENDER KO 8491 B 18 300
8 MERCEDES BENC KO 8326B 13 300 50
9 MERCEDES BENC KO 8327B 13 400
10 AUTOVETURA “MITSUBISHI” AA 730 OG 15 500

11
AUTOVETURA“DAIMLER CHRYSLER
C250TD” KO 7308 B

13
120

12
AUTOVETURA “MAZDA B2500” AA 714
HF

14
150

13 AUTOVETURA “MITSUBISHI” AA 904 GR 15 500

14 AUTOVETURA “OPEL” AA 600 IO 10 400
15 MOTOCIKLETE 50 CM3 3 50

Për të lehtësuar lëvizjet e personelit të Njësive Administrative të cilat nuk kanë në përdorim automjet
të Institucionit është parashikuar marrja në përdorim e automjeteve me huapërdorje me limit mujor
karburanti si më poshtë:

Nr. E M Ë R T I M I
KUOTA LIMIT NË MUAJ NË

LITRA
1 Njësia Administrative Drenovë 100
2 Njësia Administrative Mollaj 100
3 Njësia Administrative Vithkuq 120
4 Njësia Administrative Voskopojë 100
5 Njësia Administrative Voskop 100

 Fondi i planifikuar për riparim paisje makinash do të jetë në vlerën 700 mijë lekë, i njëjtë me
vitin 2016.

 Fondi i planifikuar për materiale elektrike dhe hidraulike për vitin 2017 do të jetë 300 mijë
lekë .

 Fondi i planifikuar për ruajtjen e Bashkisë për vitin 2017 do të jetë 7.500 mijë lekë. Kjo rritje
vjen si rezultat i rritjes së numrit të vendrojeve dhe zbatimit të VKM Nr 573 datë 3.07.2013 “Për
përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, të ligjit Nr 7961 datë 12.07.1995 “Kodi i punës
në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar me ligjin nr 75 datë 10.07.2014 “Për shërbimin privat
të sigurisë fizike”.



BASHKIA KORCË

48

BUXHETI 2017

 Gjithashtu në buxhetin e vitit 2017 është planifikuar dhe fondi për kryepleqtë e fshatrave të
Njësive Administrative në vlerën 4,325 mijë lekë. Në zbatim të ligjit nr 139/2015 “Për
vetëqeverisjen vendore” neni 71 “Detyrat dhe të drejtat e kryetarit të kryesisë së fshatit, pika 6”,
masa e shpërblimit mujor të Kryetarit të fshatit do të jetë 10% të pagës së Administratorit.

 Për vitin 2017 fondi i planifikuar për Shkollën e Maltës do të jetë në vlerën 700 mijë lekë. Ky
fond do të përdoret për përballimin e një pjese të shpenzimeve të nevojshme për energjinë
elektrike, ujin, karburant për ngrohje dhe konkretisht 300 mijë lekë për karburantin dhe 400
mijë do të përdoret për pagesën e faturave të konsumit të ujt, energjisë elektrike dhe
shpenzimeve telefonike.

 Për vitin 2017 kontributi për qendrën e Kujdesit Paliativ “Mary Potter” do të jetë 800 mijë lekë.
Ky fond do të përdoret për mbulimin e disa shpenzimeve operative si: shpenzime për karburant
për ngrohje në vlerën 550 mijë lekësh, 40 mijë lekë për shpenzime kancelarie, 130 mijë për
pagesën e faturave të konsumit të energjisë elektrike, 50 mije lekë për pagesën e faturave të
konsumit të ujit, 30 mijë lekë për pagesën e shpenzimeve telefonike dhe internetit.

 Për vitin 2017 fondi i planifikuar në zërin “Prodhim i revistës periodike Korça” do të jetë në
vlerën 1.200 mijë lekë,

 Fondi i planifikuar për zërin shpenzime pritje për vitin 2017 do të jetë 100 mijë lekë, të cilat do
të përdoren për pritjen dhe përcjelljen e delegacioneve të huaja duke u bazuar në VKM nr. 228
datë 23.04.2004 “Për rregullimin e veprimtarisë me jashtë të administratës shtetërore dhe VKM
nr. 258 datë 03.06.1999 “Për një ndryshim në VKM nr 243 datë 15.05.1995 “Për shpenzimet për
pritjen, përcjelljen dhe trajtimin që u bëhet delegacioneve të huaja”.

 Për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore fondi i planifikuar për këtë vit do të jetë në vlerën
10,400 mijë lekë.

 Fondi i planifikuar për regjistrimin e pronave të Bashkisë në Zyrën e Regjistrimit të Pronave të
Paluajtshme për vitin 2017 do të jetë 300 mije lekë. Kjo llogaritje është kryer sipas VKM nr
1532 datë 19.11.2008 “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike
shtetërore që transferohen në pronësi ose përdorim të Bashkisë Korçë, të Qarkut Korçë.

 Fondi i planifikuar për vijëzimin e rrugëve të qytetit do të jetë 2.500 mijë lekë dhe kryesisht për
vijëzime për këmbësorë (vendkalime) dhe vijëzime për ndarje korsie + parkimi.

 Fondi i planifikuar për meremete dhe lyerje Bashki dhe Rajone do të jetë 300 mijë lekë.
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PROJEKTET 2017
Projektet për vitin 2017, të cilat do të jenë në vlerën 12,854 mijë lekë të detajuara si më poshtë:
Bashkia 9,081 mijë lekë
NSHMAC 3,773 mijë lekë
Fondi i planifikuar për realizimin e projekteve për Bashkinë gjatë vitit 2017 është në vlerën 9,081 mijë
lekë, të cilat jepen të detajuara si më poshtë:

Emërtimi i Projektit Shërbime
Shp
qeramarrje

Shp
qeramarrje

Shp
qeramarrje Shp të tjera Shpenzime Shpenzime Shp pritje

Shp të
tjera

të print
&publikimit

aparate
paisje të tjera Qira ambjenti transporti honorare

energji &
uje përcjellje sh.operativ

6022010 6026300 6026900 6026100 6023900 6029005
6022001-
002 6029001 6029099 TOTALI

Karta per pensionistët 187,500 187,500

Festa e Birrës 495,000 1,500,000 1,995,000

Panairi I punës dhe punësimi  sezonal 135,000 20,000 155,000
Pjesmarrje në panaire kombëtare dhe
ndërkombëtare 250,000 250,000

Festa e lakrorit 50,000 200,000 40,000 290,000

Festa e mollës 25,000 100,000 20,000 145,000
Strehëza emergjente për rastet e dhunës në
familje 108,000 180,000 288,000

Qendër komunitare për moshën e tretë 1,584,000 900,000 2,484,000

Dita ndërkombetare e gruas 65,000 65,000

Dita ndërkombetare e Bamirësisë 17,000 90,000 107,000

Dita ndërkombetare e PAK 52,050 11,620 63,670

Dita pa makina 73,000 25,000 98,000

Dita e shkopit të bardhë 35,000 35,000

Dita e autizmit 139,000 14,000 153,000

Dita e jetimëve 99,000 11,620 110,620

8 prill dita ndërkombetare e romëve 50,000 25,000 75,000
Ndërgjegjësimi I komunitetit në zonat rurale
npj aktiviteteve sensibilizuese në luftën
kundër dhunës në familje 130,000 25,000 155,000

Qendra ditore për fëmijë 1,944,000 480,000 2,424,000

TOTALI 1,301,500 1,500,000 390,000 3,636,000 60,000 289,000 1,560,000 231,050 113,240 9,080,790

Paketat e punës për projektet e sipërpërmendura janë si më poshtë:

Projekti “Karta pёr pensionistёt"

Nr.
1 Programi Qyteti Social

2 Titulli i projektit Karta pёr pensionistёt

3 Kohëzgjatja Nё vazhdimёsi

4 Data e fillimit Janar 2017

5 Donatorë potencialë -

6 Kostoja totale 187,500

7 Fondi i bashkisë 187,500
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8 Fond shtesë -

9 Rezultatet Cdo pensionist përfiton:
- falas shërbimin e transportit urban,
- ndjekjen e ndeshjeve në stadium dhe në pallatin e sportit, ulje të cmimit të biletës në teatër
në masën 50% si dhe ulje në masën 20%- - 50% në disa shërbime si në njësi tregtimi, apo
shërbimesh të nevojshme për moshën e tretë. --- disa shërbime e analiza mjekësore falas
nga klinika në qytetin tonë.

10 Objektivat Ky projekt  ka për qëllim krijimin e një sistemi shërbimesh falas apo me çmime të reduktuara
në fusha me interes për të gjithë pensionistet e qytetit të Korçës.

11 Indikatorët 5000 pensionistë do të përfitojnë lehtësira në shërbimin e trasportit si dhe në aspektin
financiar

12 Aktivitetet kryesore - Regjistrimi i pensionistёve nё sportelet e Zyrёs sё informimit qytetar
- Printimi dhe shpёrndarja e kartave sipas listёs
- Monitorimi i realizimit tё shёrbimeve tё ofruara pёr pensionistёt nga ofruesit e

reduktuar
13 Organizata/ Institucioni zbatues Drejtoria e Informimit Qytetar, Bashkia Korçё

14 Struktura Përgjegjëse Drejtoria e Hartimit dhe Implementimit të Porjekteve dhe Turizmit

15 Shënime Kartat e pensionistëve do të printohen në bazë të aplikimeve dhe kërkesave që do të këtë
pranë Institucionit të Bashkisë Korçë.

Projekti “Festa e Birrës 2017

Nr.
1 Programi Shpirti i traditës
2 Titulli i projektit Festa e Birrës 2017
3 Kohezgjatja 16- 20 Gusht 2017
4 Data e fillimit Qershor 2017
5 Donatoret potenciale Bashkia Korçë

Kompani telefonike
Banka
Fondacione te huaja
Biznese që janë të interesuara, etj

6 Kostoja totale 1.995.000 Lek
7 Fondi i Bashkise 1.995.000 Lek
8 Fond shtese
9 Rezultatet -Festa e birrës tashmë e kthyer në traditë në qytetin e Korçës, si dhe festa më e madhe

në Shqipëri, do të krijojë një atmosfere festive në qytetin e Korçës duke gjallëruar netët
verore, duke tërhequr turistë brenda dhe jashtë vendit,
- Promovimi i produkteve vendase gastronimike dhe pijeve tradicionale.
- Promovimi i produkteve të reja të tregut.
- Impakt direkt dhe indirekt në rritjen të ardhurave të bizneseve të rajonit

10 Objektivat Zhvillimi i turizmit në rajon, promovimi i qytetit si dhe forcimi  i traditave të Korçës dhe
rrethinave .

11 Indikatorët - Shtimi i numrit të bizneseve pjesëmarrëse në festë
- Rritja e numrit të frekuentimit të festës nga vendas dhe turistë
- Rritja e cilësisë së shoë-t dhe krijimi i një infrastukture të qëndrueshme për

vendndodhjen e festës.
12 Aktivitetet kryesore - Hartimi i planit të punës dhe marketingut
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- Gjetja e fondeve
- Kontakte me donatorë të mundshëm dhe pjesëmarrës potenciale
- Menaxhimi i eventit
- Promovimi i eventit
- Realizmi i shoë-t
- Realizmi i Këndit të fëmijëve
- Përgatitje e infrastruktures së  nevojshme
- Realizimi i festës së birrës

13 Organizata/ Institucioni zbatues Bashkia Korçë
14 Struktura Përgjegjëse Drejtoria  e Hartimit dhe Implementimit të Projekteve dhe Turizmit
15 Shënime Projekti do të implementohet nga Bashkia Korçë në bashkëpunim me një organizatë/ partner

zbatues

Projekti “Panairi i punës dhe punësimi sezonal”

Nr.
1 Program Qyteti mbështet të rinjtë
2 Titulli i projektit Panairi i punës dhe punësimi sezonal
3 Kohezgjatja 5 muaj (maj-shtator)
4 Data e fillimit Maj 2017
5 Donatoret potenciale
6 Kostoja totale 155 000  Lek
7 Fondi i Bashkise 155 000  Lek
8 Fond shtese
9 Rezultatet - Krijimi i mundësive për punësim pranë institucionit të Bashkisë të të rinjve të

sapodiplomuar
- Krijimi i një mundësie takimi mes punëdhënësit dhe punëkërkuesit.
- Trajnimi i studentëve të sapodiplomuar për mënyrën e intervistimit apo aplikimit

për punë
- Krijimi i një database të venvede të lira të punës
- Ofirm mundësi aplikimi

10 Objektivat - Bashkëpunim me një sërë aktorësh , ndërveprimi i të cilëve do të risë efikasitetin
dhe do të ndihmojë në arritjen e rezultateve konkrete për punëkërkuesit dhe
punëmarrësit.

- Ofrimi i mundësive për studentët e fakulteteve të ndryshme,  për të vënë në
praktikë dijet e fituara gjatë kurrikulave mësimore.

- Përfshirja e studentëve në strukturat administrative, si një shans më shumë për
të rritur eksperiencat e tyre në punë.

11 Indikatorët: - Rritja e numrit të punërkërkuesve në panair me 30 % nga viti 2016.
- Rritja e numrit të bisneseve pjesëmarrëse në Panair duke zgjeruar zhanrin e

pjesëmarrësve në panair
- Punësimi i studentëve prannë Bashkisë Korçë
- Trajnimi cilësor i studentëve lidhur me aplikimin për punë

12 Aktivitetet kryesore 1- Ngritja e grupit të punës
2- Hartimi i planit të punës
3- Gjetja e donatorëve
4- Vendosja e kontakteve me bizneset dhe institucionet që operojnë në rajon.
5- Identifikim i kërkesave aktuale për punësim
6- Trajnim me përfaqësuesit e bizneseve
7- Vendosja e kontakteve me studentet dhe punëkërkuesit
8- Trajnim me punëkërkuesit
9- Fushatë promocionale që do të publikojë dhe lehtësojë procedurën dhe kontaktet
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në këtë proces.
10- Organizimi i Panairit të Punës
Punësimi sezonal
11- Përgatitja e formularëve të aplikimit për studentët potencialë.
12- Fushata marketing dhe promovimi në media.
13- Shpërndarja e flete aplikimeve në universitetin publik “Fan. S. Noli”.
14- Intervistimin e aplikantëve dhe ndarja e tyre në drejtoritë dhe projektet e

Bashkisë.
15- Lançimi i projektit
16- Monitorimi i projektit.
17- Finalizimi i projektit dhe shpërndarja e çertifikatave për pjesëmarrësit.

13 Organizata/ Institucioni zbatues Bashkia Korçë
14 Struktura përgjegjëse Drejtoria  e Hartimit dhe Implementimit të Projekteve dhe Turizmit

Projekti “Pjesëmarrje në panaire kombëtare dhe ndërkombëtare”

Nr.
1 Programi Shpirti i Traditës
2 Titulli i projektit Pjesëmarrje në panaire kombëtare dhe ndërkombëtare
3 Kohëzgjatja Gjatë vitit 2017
4 Data e fillimit
5 Donatorë potencialë
6 Kostoja totale 250 000  Lek
7 Fondi i Bashkisë 250 000  Lek
8 Fond shtesë -
9 Rezultatet - Prezantimi i qytetit të Korçës si një destinacion turistik

- Nxitja e investimeve në qytet dhe rritja e mundesisë për të investuar në Korçë.
- Prezantimi i ideve të bashkisë Korçë për zhvillimin e partneritetit publiko-privat .
- Tërheqja e investitorëve dhe turistëve  vendas dhe të huaj

10 Objektivat 1- Zhvillimin e mëtejshem të partneritetit publiko-privat, me synim përmiresimin e
jetesës së qytetarëve si dhe nxitjen e investimeve në qytet me fokus turizmin

2- Gjallërimin e bizneseve vendase dhe të huaja.
3- Prezantimin e mundësive dhe ideve për zhvillimin e turizmit  në qytetin e Korçës.

11 Indikatorët - Prezantim i denjë i qytetit në panaire të rëndësishme kombëtare dhe jokombëtare për
të rritur numrin e turistëve dhe investitorëve

- Pjesëmarrje në panaire të rëndësishme
12 Aktivitetet kryesore 1- Evidentimi i pananireve ku do të merret pjesë

2- Përgatitja e një prezantimi dhe materialet promocionale dhe prezantuese të qytetit që
do të cohen në panair.

3- Dizenjimi i banerave apo posterave që do të përdoren
4- Pjesëmarrje në panair
5- Krijimi i kontakteve me investitorë agjensi turistike etj

13 Organizata/ Institucioni zbatues Bashkia Korçë
14 Struktura përgjegjëse Drejtoria e  Politikave të Zhvillimit dhe Projekteve Strategjike .
15 Shënime Pjesëmarrja në Panaire dhe caktimi i rëndësisë së tyre do të diskutohet me titullarin e

institucionit dhe do të shihet  nëse qëllimi i panairit  është në përputhje me objektivat e Bashkisë

Projekti “Festa e Lakrorit”

Nr.
1 Program Shpirti i traditës
2 Titulli i projektit Festa e Lakrorit
3 Kohezgjatja Korrik 2017
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Projekti “Festa e Mollës”

Nr
1 Programi Shpirti i Traditës
2 Titulli i projektit Festa e Mollës
3 Kohëzgjatja Tetor 2017
4 Data e fillimit Shtator 2017
5 Donatorë potencialë Kompani telefonike

Banka
Fondacione te huaja
Biznese qe jane te interesura etj.

6 Kostoja totale 145,000 Lek
7 Fondi i bashkisë 145,000 Lek
8 Fond shtesë -
9 Rezultatet - Gjallërimi i jetës social- kulturore në Dvoran

- Promovimi i produktit vendas (mollës) dhe
nënprodukteve te saj
-Rritja e numrit të turisteve vendas
- Impakt direkt dhe indirekt në ekonomine lokale
-Promovimi i vlerave bujqësore dhe të kulinarisë të
Dvoranit

10 Objektivat Nxitja e zhvillimit ekonomik të Dvoranit, krijimi i
strukturave të qëndrueshme për forcimin e
mundësive kulturore të tij drejt fuqizimit ekonomik.
Më konkretisht projekti ka për qëllim:

4 Data e fillimit Maj 2017
5 Donatorët potenciale Fondacione dhe biznese të interesuar në këtë drejtim
6 Kostoja totale 290.000  Lek
7 Fondi i Bashkisë 290.000  Lek
8 Fond shtese
9 Rezultatet - Frekuentimi  dhe zhvillimi ekonomik i zonave rurale ku do të zhvillohet Festa

- Promovimi i zonës si një atraksion i rëndësishëm turistik.
- Organizimi i një aktiviteti ku do të reklamohen gatimet tradicionale të qytetit

10 Objektivat Promovimi i vlerave tradicionale të gastronomisë, nxitja e frekuentimit të restoranteve të zonës
dhe gjallërimi i jetës në njësitë administrative të Korçës.

11 Indikatorët - Pjesëmarrje e mbi 3000 vetave në këtë festë
- Krijimi i një festë cilësore dhe argëtuese me qëllim promovimin dhe ruajtjen e

vlerave tradicionale të gastronomies.
- Ndihmesë për zhvillimin ekonomik të bizneseve pjesëmarrëse.
- Rritja e numrit të vizitorëve në zonë dhe promovimi I zonës

12 Aktivitetet kryesore - Identifikimi i bisneseve pjesëmarrëse në festë
- Gjetja e fondeve
- Sigurimi i infrastrukturës së nevojshme për organizmin e panairit
- Përgatitja e materialeve promocionale
- Organizimi i aktivitetit
- Monitorimi dhe ndjekja e ketij aktiviteti gjatë gjithë kohëzgjatjes së saj
- Finalizimi i projektit dhe nxjerrja e rezultateve dhe pritshmërive

13 Organizata/ Institucioni zbatues Bashkia Korçë
14 Struktura përgjegjëse Drejtoria e Hartimit dhe Implementimit të Projekteve dhe Turizmit
15 Shënime Aktiviteti i  sipërpërmendur mund të ndryshojë në varësi të realizimit të objektivave  dhe qëllimit

të projektit.
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- Gjallërimin e jetës kulturore në fshatin Dvoran,
duke tërhequr një numer të madh vizitorësh jo
vetëm nga qyteti i Korçës por edhe nga qytete të
tjera të Shqipërisë si dhe duke mos përjashtuar
turistë të huaj.
- Promovimi i produktit vendas, mollës, si një
produkt bio dhe marketingu i tij duke krijuar
mundësi shitjeje apo duke krijuar treg bashkëpunimi
me fermerë te tjerë nga zona të ndryshme brenda
dhe jashtë Shqipërisë.
- Të ndikojë në zhvillimin e ekonomisë në mënyrë
direkte dhe indirekte.
- Ta shndërrojë këtë festë në një festë të
përvitshme duke nxitur dhe përmiresuar
marketingun.

11 Indikatorët Pjesëmarrja e qytetarëve të Korçës dhe
pjesëmarrës të tjerë nga njësitë administrative në
aktivitet.
Vizitorët vendas dhe të huaj

12 Aktivitetet kryesore - Hartimi i planit te punës dhe marketingut
- Gjetja e fondeve
- Kontakte me donatorë të mundshëm dhe
pjesëmarrës potencialë
- Kontakte me fermerë vendas per pjesëmarrje në
këtë event
- Menaxhimi i eventit
- Promovimi i eventit
-Përgatitja e infrastrukturës së nevojshme
-Realizimi i eventit
-Monitorimi i tij

13 Organizata/ Institucioni zbatues Bashkia Korçë
14 Struktura Përgjegjëse Drejtoria e Hartimit dhe Implementimit të

Projekteve dhe Turizmit
15 Shënime Ky projekt do të zhvillohet për herë të tretë nga

Bashkia Korçë. Në kuadrin e gjallërimit të jetës
kulturore dhe artistike si dhe në kuadrin e
promovimit të vlerave të çdo vendi, Bashkia Korçë
do të organizojë “Festën e Mollës”. Ky aktivitet do të
organizohet në dy faza: Faza e parë është kontakti
me fermerë vendas dhe lejimi i turistëve për të
ndihmuar në mbledhjen e mollëve nëpër ferma të
ndryshme në Dvoran. Duke krijuar mundësi argëtimi
për turistët si edhe duke gjallëruar jetën e vendit.
Faza e dytë do të konsistojë në realizimin e një
panairi në qytetin e Korçës, ku të gjithë
pjesëmarrësit do të reklamojnë produktet e tyre
(mollët) si edhe do të ftohen amvisa për të
tregëtuar dhe reklamuar produkte kulinarie nga
molla si verë, reçel, liko, prevede, etj. Gjithashtu me
anë të ketij aktiviteti do të krijohet bashkëpunim me
fermeret e vendeve fqinje si Greqi, Maqedoni, etj
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Projekti “Strehëzë emergjente për viktimat e dhunës në familje”

Nr.

1 Programi Qyteti Social

2 Titulli i projektit Strehëzë emergjente për viktimat e dhunës në familje

3 Kohëzgjatja Nё vazhdimёsi

4 Data e fillimit Mars 2017

5 Donatorë potencialë -

6 Kostoja totale 288 000 lekë

7 Fondi i bashkisë 288 000 lekë
8 Fond shtesë -

9 Rezultatet Viktimat e dhunës në familje do të kenë një strehim të sigurt larg nga ambjenti i dhunshëm
deri në momentin e akoordimit të Urdhërit të Menjëhershëm të Mbrojtjes ose Urdhërit të
Mbrojtjes.

10 Objektivat Ky projekt  ka për qëllim krijimin e një ambjenti familjar dhe të sigurt për viktimat e dhunës
në familje në momentin emergjent që paraqitet.

11 Indikatorët Parashikohen rreth 6 gra bashkë me fëmijët e tyre në muaj që do të marrin shërbim në
strehëz.

12 Aktivitetet kryesore - Marrja me qera e një apartamenti.
- Pagesa e ujit
- Pagesa e energjisë elektrike
- Marrëveshje bashkëpunimi me një organizatë jo qeveritare për shërbimet shtesë.

13 Organizata/ Institucioni zbatues Bashkia Korçë
14 Struktura Përgjegjëse Drejtoria e Kujdesit Social

15 Shënime Shërbimet shtesë në strehëz që kanë të bëjnë me shërbime të tipit psiko-social dhe ndihmë
e drejtperdrejtë në ushqim dhe veshmbathje do të mundësohen nga një organizatë në
territorin e Bashkisë Korçë që mund ta japë këtë shërbim nëpërmjet një marrëveshje
bashkëpunimi
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Projekti “Qendra Komunitare pёr moshёn e tretё”

Nr.

1 Programi Qyteti Social

2 Titulli i projektit Qendra Komunitare pёr moshёn e tretё

3 Kohëzgjatja 1 vit

4 Data e fillimit Janar 2017

5 Donatorë potencialë Dorcas Aid Albaina, Misioni Emanuel, Bashkia Korce

6 Kostoja totale 7,427,944 lekë
7 Fondi i bashkisë 2,484,000 lekë

8 Fond shtesë 4,943,944 lekë

9 Rezultatet - Vazhdueshmëria e një punë shumë të mirë dhe një experience 4 vjecare për të krijuar
ambjente sa më mikëpritëse në  Qendrat Komunitare.

- Zvogëlimi i fenomenit të braktisjes dhe vetmisë të Moshës së Tretë.
- Vazhdimësia e përmirësimit të shërbimeve socialë  në qytetin e Korçës.

10 Objektivat Krijimi i kushteve te pershtatshme dhe ofrimi i sherbimeve psiko-sociale, mjekesore, kulturore e
argetuese per te moshuarit me qellim zbutjen e problemeve te moshes se trete dhe shmangies e
izolimit social te tyre.
Objektiva 1: Ofrimi i një mjedisi çlodhës dhe mikëpritës për të moshuarit.
Objektiva 2: Ofrimi i shërbimeve të specializuara sociale nëpërmjet 3 kujdestarëve të qendrave,
punonjësit sociale dhe atij animator.
Objektiva 3: Organizimi i aktiviteteve social-kulturore, argëtuese
Objektiva 4: Përmirësimi i kushteve shëndetsore të frekuentuesve të Qendrave
Objektiva 5: Ofrimi i shërbimeve të tjera të nevojshme për të moshuarit.

11 Indikatorët - Numri i te moshuarve perfitues (400 te moshuar)
- Rritja e cilesise se sherbimeve te ofruara per te moshuarit

12 Aktivitetet kryesore Aktiviteti 1: Ofrimi i kafes dhe çajit për çdo  të moshuar që  frekuenton  këto qendra  nga ora 8-
16.
Leximi i shtypit të ditës.
Aktiviteti 2: Shërbime nga 3 kujdestarë të përhershëm në secilën prej  qendrave.
Shërbime të specializuara  nga 1 punonjës social për Qendrat komunitare.
Shërbime të specializuara  nga 1 punonjës animator për Qendrat komunitare.
Aktiviteti 3: Ofrimi i aktiviteteve të ndryshme sociale – kulturore
Aktiviteti 4: Ndërhyrje dhe vizita mjekësore
Aktiviteti 5: Ofrim shërbimesh të tjera
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13 Organizata/ Institucioni zbatues Bashkia Korçë

14 Struktura Përgjegjëse - Drejtoria  e Hartimit dhe Implementimit të Projekteve dhe Turizmit
- Drejtoria e Kujdesit Social

15 Shënime

Projekti “Dita Ndërkombetare e gruas”

Nr.
1 Programi Shpirti i Traditës
2 Titulli i projektit Dita Ndërkombetare e gruas
3 Kohëzgjatja 1 dite
4 Data e fillimit 8 mars 2017
5 Donatorë potencialë -
6 Kostoja totale 65, 000 Lek
7 Fondi i bashkisë 65, 000 Lek
8 Fond shtesë
9 Rezultatet 8 Marsi njihet si "Dita e Gruas", në të gjithë botën. Madje në shtete të ndryshme kjo ditë festohet

si festë kombëtare. Kjo ditë shërben jo vetëm për bashkimin e grave pa dallim feje, race, kulture,
gjuhe dhe prejardhjeje, por edhe për të kujtuar përpjekjet për barazi, paqe, drejtësi dhe ndërtim
në gati 9 dekada.

10 Objektivat - Sensibilizim qytetar
- Mirenjohje ndaj perpjekjeve per barazi dhe drejtesi
- Bashkim te grave pa dallime

11 Indikatorët Pjesemarrje e të gjitha Grave qytetare të Bashkisë së madhe të Korçës
12 Aktivitetet kryesore Në kuadër të kësaj dite, Bashkia Korçë është angazhuar të kryejë një sërë aktivitetesh, me qëllim

sensibilizim qytetar.
- Dhurim lulesh ne zonat me te frekuentura të qytetit ( pedonale, pazar, park)

13 Organizata/ Institucioni zbatues Njësia Kreative, Bashkia Korçë
Drejtoria e Hartimit dhe Implementimit të Projekteve dhe Turizmit

14 Struktura përgjegjëse Njësia Kreative, Bashkia Korçë
15 Shënime Aktivitetet e sipër përmendura mund të ndryshojnë në varësi të realizimt të objektivave dhe

qëllimit të projektit.

Projekti “Dita Ndërkombëtare e Bamirësisë”

Nr.
1 Programi Shpirti i Traditës
2 Titulli i projektit Dita Ndërkombëtare e Bamirësisë
3 Kohëzgjatja 1 ditë
4 Data e fillimit 5 shtator 2017
5 Donatorë potencialë -
6 Kostoja totale 107,000 Lek
7 Fondi i bashkisë 107,000 Lek
8 Fond shtesë
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9 Rezultatet Bamiresia luan rol të rëndësishem në promovimin e vlerave dhe në përputhjen e qëllimit të
zhvillimit.

10 Objektivat - Përmiresim i kushteve jetësore për njerëzimin
- Përshirje të një numri të madh vullnetarësh
- Rritje të ndjenjës së vullnetarizmit dhe humanizmit
- Dhurim tek njerezit në nevojë

11 Indikatorët Njerezit me  kushte të dobëta ekonomike
12 Aktivitetet kryesore 1. Ngritja e nje strukture ne pedonale per grumbullimin e rrobave

2. Ngritja e nje strukture per grumbullimin e ushqimeve
3. Ngritja e nje grupi vullnetaresh
4.  Ftesa per bizneset lokale
5. Identifikim i familjeve ne nevoje
6. Dhurim i materialeve te grumbulluara

13 Organizata/ Institucioni zbatues Njësia Kreative, Bashkia Korçë
Drejtoria e Hartimit dhe Implementimit të Projekteve dhe Turizmit

14 Struktura Përgjegjëse Njësia Kreative, Bashkia Korçë
15 Shënime Aktivitetet e sipër përmendura mund të ndryshojnë në varësi të realizimt të objektivave dhe

qëllimit të projektit.

Projekti “Dita Ndërkombëtare e Personave PAK”

Nr.
1 Programi Qyteti Social
2 Titulli i projektit Dita Ndërkombëtare e Personave PAK
3 Kohëzgjatja 3 Nëntor – 3 Dhjetor  2017
4 Data e fillimit 3 Nëntor 2017
5 Donatorë potencialë
6 Kostoja totale 63, 670 Lek
7 Fondi i bashkisë 63, 670 Lek
8 Fond shtesë
9 Rezultatet - 1) Sensibilizimi i popullsise për të mirepritur PAK në jetën e përditshme.

- 2) Duke degjuar zërin e PAK do të mund të gjejnë zgjidhje sa më shumë pengesat
që dalin përpara në rrugën e gjithëpërfshirjes.

10 Objektivat 1- Gjithëprfshirja e PAK në aktivitetet kulturore dhe ne jeten e perditshme.
11 Aktivitetet kryesore 1- Kontaktet me institucionet që merren me PAK

2- Takimi i Kryetarit të Bashkisë me përfaqesues të të gjitha institucioneve dhe
OJF-ve që kanë në fokus personat me aftësi të kufizuar.

3- Koncert i Qendrës Kulturore të Fëmijëve
4- Realizimi i aktivitetetit kulturor të perbashket në datë 3 dhjetor.
5- Koktej për personat pjesëmares në aktivitet

12 Indikatorët Në këtë aktivitet mendohet të marrin pjesë të gjithë PAK të qendrave dhe OJF –ve  të qytetit.
13 Struktura Përgjegjëse Drejtoria e Hartimit dhe Implementimit te Projekteve dhe Turizmit
14 Organizata/ Institucioni zbatues Bashkia Korçë

15 Shënime
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Projekti “Dita pa makina”

Nr.
1 Programi Shpirti i Traditës
2 Titulli i projektit Dita pa makina
3 Kohëzgjatja 1 ditë

4 Data e fillimit 22 shtator 2017

5 Donatorë potencialë -

6 Kostoja totale 98,000 Lek

7 Fondi i bashkisë 98,000 Lek
8 Fond shtesë

9 Rezultatet Dita Ndërkombëtare pa Makina, synon sensibilizimin e njerzëve që të shmangin të
paktën një ditë makinat e tyre, të cilat emetojnë lëndë të dëmshme për organizimin
dhe si përpjekje për të kontribuar në mbrojtje të mjedisit.
Dita pa makina organizohet në qytete të ndryshme në vende të ndryshme të botës në
mënyra të ndryshme, por me qëllimin e përbashkët për të reduktuar numrin e
automjeteve në qytet. Përfitimi i madh shoqëror është një ditë me sa më pak trafik,
një ambient më të gjelbër dhe reduktim të varësisë nga  karburanti. Sot dita pa
makina përfshin përkrahje nga 1500 qytete në 40 vende të botës.

10 Objektivat - Synojmë sensibilizimin e çdo qytetari, institucioni publik apo privat për të
ndërmarrë veprime në mbrojtje të mjedisit.
- Të shmangim makinat duke përdorur më shumë biçikletat dhe duke bërë ecje në
këmbë aty ku mundemi.
- Në këtë ditë synojmë të jemi sa më miqësor me mjedisin

11 Indikatorët - Të gjithë qytetarët e Korçës duke përfshirë të gjitha grupmoshat mes tyre edhe të
rinj edhe fëmijë.
Vizitorë vendas dhe të huaj
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12 Aktivitetet kryesore Në kuadër të kësaj dite, Bashkia Korçë është angazhuar të kryejë një sërë
aktivitetesh, me qëllim sensibilizim qytetar.
- Pedalim sensibilizues përgjatë Bulevardit "Republika" deri tek Parku Rinia, ku do të
përfshihen grupmosha të ndryshme.
- Parade sensibilizuese me nxënesh shkollash
- Materiale senbizuese të vendosura në qytet të cilat nxitin qytetarë dhe i informojnë

ata për ditën ndërkombëtaren "Ditën pa makina"
- Tur çiklistik  në një nga fshatrat turistike të Korçës

13 Organizata/ Institucioni zbatues Njësia Kreative, Bashkia Korçë
Drejtoria e Hartimit dhe Implementimit të Projekteve dhe Turizmit

14 Struktura përgjegjëse Njësia Kreative, Bashkia Korçë

Projekti “Dita Ndërkombëtare e  Shkopit të Bardhë”

Nr.
1 Programi Qyteti Social
2 Titulli i projektit Dita Ndërkombëtare e  Shkopit të Bardhë
3 Kohëzgjatja 15 Shtator -15 Tetor 2017
4 Data e fillimit 15 Tetor 2017
5 Donatorë potencialë
6 Kostoja totale 35,000 lek
7 Fondi i bashkisë 35,000 lek
8 Fond shtesë
9 Rezultatet - Gjithëpërfshirja e Personae më aftësi të kufizuar shikimi në jetën e përditshme të

shoqërisë.

10 Objektivat - Gjithëpërfshirja e PAK në aktivitetet kulturore.
- Sensibilizimi i shoqerise per gjithperfshirjen e PAK shikimi ne jeten shoqerore.

11 Aktivitetet kryesore - Organizimi i takimit të Shoqates me Kryetarin e Bashkisë.
- Koktej për personat pjesëmarrës në aktivitet.

12 Indikatorët Në këtë aktivitet mendohet të marrin pjesë të gjithë personat me aftësi të kufizuar shikimi.
13 Struktura Përgjegjëse Drejtoria e Hartimit dhe Implementimit të Projekteve dhe Turizmit
14 Organizata/ Institucioni zbatues Bashkia Korçë
15 Shënime Qyteti Social
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Projekti “Dita Ndërkombëtare e Autizmit”

Nr.
1 Programi Qyteti Social
2 Titulli i projektit Dita Ndërkombëtare e Autizmit
3 Kohëzgjatja 2 Prill- 2 Maj
4 Data e fillimit 2 Prill 2017
5 Donatorë potencialë
6 Kostoja totale 153,000 lek
7 Fondi i bashkisë 153,000 lek
8 Fond shtesë
9 Rezultatet - Njohja e kësaj sëmundje dhe gjithëpërfshirja e personave autikë në jetën e

përditshme shoqërore.

10 Objektivat - Gjithëpërfshirja e PAK në aktivitetet kulturore
- Nëpërmjet fletëpalosjeve të sensibilizohet shoqëria në lidhje me gjithëpërfshirjen

e përsonave autikë në jetën e përditshme.
11 Aktivitetet kryesore 1-Përgatitja dhe vendosja e banerave.

2-Përgatitja dhe shpërndarja e fletëpalosjeve.
3-Përgatitja e bluzave të stampuara.
4-Organizimi i takimit të  Shoqates së Autizmit me Kryetarin e Bashkisë.

12 Indikatorët Në këtë aktivitet mendohet të marrin pjesë e gjithë Shoqata e Personave Autikë.
13 Struktura Përgjegjëse Drejtoria e Hartimit dhe Implementimit te Projekteve dhe Turizmit
14 Organizata/ Institucioni zbatues Bashkia Korçë

15 Shënime Gjithashtu ne kuadrin e personave me aftesi te kufizuar NSHMAC ka planifikuar ne buzhetin e
saj nje fond per projektin mbeshtetjen e femijeve autike

Projekti “Dita e Jetimeve”

Nr.
1 Programi Qyteti Social
2 Titulli i projektit Dita e Jetimeve
3 Kohëzgjatja 1-20 Maj 2017
4 Data e fillimit 1 Maj 2017
5 Donatorë potencialë
6 Kostoja totale 110 620 Lek

7 Fondi i bashkisë 110 620 Lek
8 Fond shtesë
9 Rezultatet Duke ju gjendur afër kësaj shtrese në nevojë të fëmijëve, njihemi më mire me

nevojat që ata kanë dhe mundohemi t’i eleminojmë ato.

10 Objektivat - T’ju qëndrojme sa me pranë kësaj shtrese të shoqerisë në nevojë.

11 Aktivitetet kryesore - Takim i Kryetarit të bashkisë me fëmijët jetimë të të gjithë Bashkisë
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Korçë
- Koktej dhe argëtim për fëmijët e Shtëpisë se Foshnjës, Korçë “Lulet

e Vogla”
12 Indikatorët
13 Struktura Përgjegjëse Drejtoria e Hartimit dhe Implementimit te Projekteve dhe Turizmit
14 Organizata implementuese Bashkia Korçë
15 Shënime

Projekti “8 Prilli: Dita Ndërkombëtare e Romëve”

Nr.
1 Programi Qyteti Social
2 Titulli i projektit 8 Prilli: Dita Ndërkombëtare e Romëve
3 Kohëzgjatja 8 Prill
4 Data e fillimit 8 Prill
5 Donatorë potencialë -
6 Kostoja totale 75 000 Lek
7 Fondi i bashkisë 75 000 Lek
8 Fond shtesë -
9 Rezultatet Rreth 30 anëtarë të komunitetit Rom dhe 5 organizata me bazë komunitare

do të jenë pjesë e këtij aktiviteti.

10 Objektivat -Promovimi i Kulturës dhe Traditës Rome.
- Mbështetja e tyre në luftën kundër diskriminimit.

11 Indikatorët Romët janë një popullsi me origjinë indiane që shtrihen në gjithë globin, por
nuk mund të thuhet me saktësi numri i tyre. Megjithëse kanë kaluar shekuj nga
koha e emigrimit  nga trualli mëmë, romët kanë ruajtur me fanatizëm
traditën, kulturën, gjuhën e tyre.
Në 8-Prill 1971 u organizua takimi i parë ndërkombëtar i Romëve në Londër, ku
u vendos edhe flamuri & himni Rom. Që prej asaj dite, 8 Prilli është cilësuar
dhe vazhdon të kujtohet si Dita Ndërkombëtare e Romëve.
Pikërisht, në këtë ditë, Bashkia Korcë ka hartuar një projekt për zhvillimin e
një aktiviteti(Koktej dhe panair me punime të vetë komunitetit) pranë Qendrës
Komunitare për Promovimin e Vlerave dhe Kulturës së komunitetit Rom.

12 Aktivitetet kryesore -Identifikimi i pjesëmarrësve në aktivitet.
-Përcaktimi dhe blerja e materialeve të nevojshme për zhvillimin e aktivitetit.
- Zhvillimi i aktivitetit:Panair me punime nga anëtarë të komunitetit Rom.
-Koktej për pjesëmarrësit

13 Organizata/ Institucioni zbatues Bashkia Korçë
14 Struktura Përgjegjëse Drejtoria e Kujdesit Social
15 Shënime
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Projekti “Ndërgjegjësimi i komunitetit nëpërmjet aktiviteteve sensibilizuese në luftën kundër dhunës në familje”

Nr.
1 Programi Qyteti Social
2 Titulli i projektit "Ndërgjegjësimi i komunitetit nëpërmjet aktiviteteve sensibilizuese në luftën kundër dhunës

në familje"
3 Kohëzgjatja Nё vazhdimёsi
4 Data e fillimit Mars 2017
5 Donatorë potencialë -
6 Kostoja totale 155 000 Lekë
7 Fondi i bashkisë 155 000 Lekë
8 Fond shtesë -
9 Rezultatet Komuniteti i zonave rurale do të marrë informacion mbi fenomenin e dhunës në familje dhe

pasojat negative që ai sjell, do të marrë informacion të nevojshëm për mënyrën sesi mund të
denoncohet dhuna, shërbimet që ofrohen dhe rëndësinë që ka denoncimi.

10 Objektivat Ky projekt  ka për qëllim sensibilizimin e  popullsisë në zonat rurale.
11 Indikatorët Rreth 20 000 banorë në territori Bashkisë Korçë do të informohen rreth fenomenit.
12 Aktivitetet kryesore - Përgatitja e materialeve sensibilizuese

- Bashkëpunimi me Njësitë Administrative për të organizuar fushatat sensibilizuese
- Bashkëpunim me DAR për të përfshirë në fushatë nxënësit e shkollave
- Bashkëpunim me partnerë të ndryshëm për të arritur qëllimin e përbashkët

kundër dhunës në familje
13 Organizata/ Institucioni zbatues Bashkia Korçë
14 Drejtoria e Kujdesit Social
15 Shënime Të gjitha materialet sensibilizuese janë të domosdoshme për ta bërë sa më të dukshme

fushatën dhe për të dhënë mesazhe të forta kundër fenomenit të dhunës në familje.

Projekti “Qendra ditore për fëmijë – Fuqizimi i fëmijëve Romë dhe Egjiptianë”

Nr.
1 Programi Qyteti Social
2 Titulli i projektit Qendra ditore për fëmijë – Fuqizimi i fëmijëve Romë dhe Egjiptianë
3 Kohëzgjatja 1 Vit
4 Data e fillimit Janar 2017
5 Donatorë potencialë Dorcas Aid Internacional, Bashkia Korce, Misioni Emanuel
6 Kostoja totale 29,198,664 lekë
7 Fondi i bashkisë 2,424,000 lekë
8 Rezultatet 1–Fëmijët Romë / Egjitpiane regjistrohen në shkollen fillore  dhe janë të monitoruar pas

shkollës në tre qendrat ditore të fëmijëve
2–Fëmijët Romë/Egjiptiane fitojne me shume besim ne vetevete nëpermjet asistencës
psikologjike, aktivitete sociale dhe iniciativa të tjera mbi barazine gjinore.
3–Fëmijët romë /Egjiptiane kanë qasje në kujdesin shëndetësor dhe janë bërë të vetëdijshëm
për çështjet ne lidhje me shëndetin.
4–Pjesëmarrja në procesine vendimmarrjes i prindërve Rome&Egjiptiane është rritur
nëpërmjet themelimit të Komitetit te Prindërve.
5–Kapacitetet arsimore të fëmijëve janë rritur nëpërmjet kurseve të anglishtes, kompjuterit
dhe kurseve të qepjes si dhe kurseve të gjuhës  shqipe dhënë nënave të tyre.
6–Shëndeti i 40 fëmijëve të kequshqyer është përmirësuar si rezultat i ushqimit të
shëndetshëm dhe trajnimeve mujore të prindërve mbi këtë temë nga pediatri.
7–Si rezultat i lobimit mbështetja ndaj këtij grupi përfituesish është rritur.
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9 Objektivat Objektivi 1: Të përmirësojë mirëqenien e komunitetit Rom dhe atij Egjiptian përmes integrimit
social dhe reduktimit të varfërisë.

10 Indikatoret Numri i femijeve perfitues (100 femije)
Rritja e aftesive konjitive dhe psiko-sociale të fëmijëve

11 Aktivitetet kryesore Aktiviteti 1: Monitorim në kryerjen e detyrave dhe mësimeve të shkollës nën kujdesin e dy
mësueseve profesioniste.
Aktiviteti 2: Ofrimi i një vakti të ngrohtë dhe të shëndetshëm ushqimor.
Aktiviteti 3: Përkrahje psikologjike , morale dhe shpirtërore nën kujdesin e një punonjëseje
sociale.
Aktiviteti 4: Festime ditëlindjesh.
Aktiviteti 5: Ekskursione.
Aktiviteti 6: Kampe verore.
Aktiviteti 7: Sigurimi i medikamenteve dhe kujdesit mjekësor në përputhje me recetat e
dhëna nga mjeku.
Aktiviteti 8: Trajnime për çështjet e higjienës dhe ushqimit të shëndetshëm.
Aktiviteti 9: Mbledhje me Komitetin i Prindërve të përbërë nga 6 anëtarë të cilët do të
delegojnë mendimet dhe idetë e pjesës tjetër të prindërve.
Aktiviteti 10: 40 fëmijë të kequshqyer, nga mosha 1 deri 5 vjeç,do të vizitohen çdo muaj nga
një mjeke pediatre e cila do t’u përcaktojë një dietë të veçantë ushqimore.
Aktiviteti 11: 40 fëmijët e kequshqyer do të mbështeten me pako ushqimore në bazë të dietës
së përcaktuar nga mjekja pediatre.
Aktiviteti 12: Nënat e 40 fëmijëve do të marrin pjesë në trajnime mujore ku do të trajnohen
mënyrat e të ushqyerit të fëmijëve dhe çështje të tjera në lidhje me fëmijët në moshë të
vogël.

12 Organizata/ Institucioni zbatues Bashkia Korçë
13 Struktura Përgjegjëse - Drejtoria  e Hartimit dhe Implementimit të Projekteve dhe Turizmit

- Drejtoria e Kujdesit Social
14 Shënime Misioni Emanuel dhe Dorcas Aid International do të vazhdojnë implementimin e këtij projekti

për të shmangur efektet e izolimit social dhe problematikat e ndryshme me të cilat përballet
komuniteti Rom dhe Egjiptian në qytetin e Korçës.
Organizatat do të vijojnë aplikimet e tyre për të siguruar grande të tjera paralelisht me
aplikimin nga qeveria shqiptare të politikave sociale për fëmijët. Kjo sugjeron një vazhdimësi
në financimin të këtyre qendrave komunitare dhe mbështetjen e tyre të mëtejshme.

15
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Huamarrja vendore 2017
Gjatë vitit 2017 është planifikuar shlyerja e kredisë (disbursimi i parë, disbursimi i dytë dhe i tretë) për
kredinë e marrë tek Pro Credit Bank, e cila përbëhet nga pagesa e interesit dhe e principalit. Në bazë
të planit të amortizimit të llogaritur, pagesa e interesit dhe principalit për vitin 2017 është: pagesa e
interesit në vlerën 1,800 mijë lekë dhe pagesa e principalit 10,700 mijë lekë.
Për shlyerjen e kredisë (disbursimi i parë, disbursimi i dytë dhe i tretë) për kredinë e marrë tek Intesa
Sanpaolo Bank gjatë viteve 2014-2015, në bazë të planit të amortizimit të llogaritur, pagesat janë:
pagesa e interesit në vlerën 9,000 mijë lekë dhe pagesa e principalit 19,100 mijë lekë
Për vitin 2017 fondi i planifikuar për pagesën e transhit të parë, të dytë, të tretë dhe të katërt të
principalit, për kredinë e përfituar nga CEB për ndërtimin e banesave me kosto të ulët është 16,700
mijë lekë.
Pra në total në buxhetin e Bashkisë për vitin 2017 pagesat e pricipalit sipas planeve të amortizimit
është në vlerën 46,500 mijë lekë dhe pagesat e interesit sipas planeve të amortizimit është në vlerën
10,800 mijë lekë sipas tabelës së mëposhtme:

000/lekë
Emërtimi Principali Interesi
ProCredit Bank 10,700 1,800
Intesa San Paolo
Bank

19,100 9,000

Ministria e
Financave

16,700

Total 46,500 10,800

Shlyerja e kredisë sipas bankave deri në fund të vitit 2016 jepet si më poshtë:
ProCredit Bank
Për vitin 2010 shuma e disbursuar është 45.000.000 lekë.
Për vitin 2011 shuma e disbursuar është 23.800.000 lekë.
Për vitin 2012 shuma e disbursuar është 23.800.000 lekë.
Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e parë të kredisë është: principali në vlerën 45.000.000
lekë dhe interesi në vlerën 18,216,783.67 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë disbursim për
periudhën Tetor 2010- Dhjetor 2016 janë paguar principal në vlerën 24,132,466.13 lekë dhe interes në
vlerën 16,513,774.31  lekë.
Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e dytë të kredisë është: principali në vlerën 23.800.000
lekë dhe interesi në vlerën 8,991,566.21 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë disbursim Qershor 2011-
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Dhjetor 2016 janë paguar principal në vlerën 11,577,754.00 lekë dhe interes në vlerën 7,846,044.50
lekë.
Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e tretë të kredisë është: principali në vlerën 23.800.000
lekë dhe interesi në vlerën 7,997,090.56 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë disbursim Tetor 2012-
Dhjetor 2016 janë paguar principal në vlerën 8,179,301.87 lekë dhe interes në vlerën 6,060,644.43  lekë.
Intesa SanPaolo Bank
Për vitin 2014 shuma e disbursuar në muajin Tetor është 49,000,000 lekë , në muajin Dhjetor është
100,000,000 lekë dhe në fund të muajit Mars 2015 është 50,000,000 lekë.
Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e parë të kredisë është: principali në vlerën 50,000,000
lekë dhe interesi në vlerën 15,821,710.56 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë disbursim për
periudhën Shkurt 2015- Dhjetor 2016 janë paguar interes në vlerën 5,310,554.82 lekë dhe principial
4,463,339.72 lekë.
Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e dytë të kredisë është: principali në vlerën 100,000,000
lekë dhe interesi në vlerën 28,678,919.58 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë disbursim për
periudhën Shkurt 2015- Dhjetor 2016 janë paguar interes në vlerën 10,079,487.98 lekë dhe principial
9,138,910.58 lekë.
Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e tretë të kredisë është: principali në vlerën 50,000,000
lekë dhe interesi në vlerën 16,203,793.05 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë disbursim për
periudhën Mars 2015- Dhjetor 2016 janë paguar interes në vlerën 4,814,387.02 lekë dhe principial
3,397,826.42 lekë.
CEB
Në bazë të marrëveshjes të nën-huasë së nënshkruar midis Këshillit të Ministrave të Republikës së
Shqipërisë përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Bashkisë Korçë datë 13.02.2008, me Vendim të
Këshillit Bashkiak Nr.37 datë 13.06.2007 mbi projektin “Ndërtimin e Banesave me Qëllim Social”, i
përcaktuar në Marrëveshjen e kredisë lidhur në Gusht 2007 ndërmjet Këshillit të Ministrave si
përfaqësues i Republikës së Shqipërise dhe Bankës për Zhvillim të Këshillit të Europës (CEB).
Transhi I    2014-2023 shuma e disbursuar është 340,214 euro
Transhi II   2016-2025 shuma e disbursuar është 640,000 euro
Transhi III  2017-2026 shuma e disbursuar është 110,000 euro
Transhi IV  2018-2027 shuma e disbursuar është 101,386 euro
Sipas planit të pagesave të transhit të parë për periudhën Dhjetor 2014-Dhjetor 2016 janë paguar
principal në vlerën 14,206,448 lekë.
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Sipas planit të pagesave të transhit të dytë për periudhën Shtator 2016-Dhjetor 2016 janë paguar
principal në vlerën 8,985,600 lekë.

Pjesë përbërëse në Buxhetin e Bashkisë janë edhe pagesa e këshilltarëve, shërbimi urban, mirëmbajtja
e varrezave publike dhe dëshmorëve, shërbimi i pastrimit të qytetit, kontributi i Bashkisë për Qarkun,
fondi i emergjencave civile dhe fondi rezervë si më poshtë:

Këshilltarët
Pagesa e këshilltarëve është llogaritur në bazë të shpërblimit mujor prej 14,000 lekë (10% të pagës së
Kryetarit të Bashkisë), për çdo këshilltar. Në buxhetin e vitit 2017 fondi për pagesën e këshilltarëve do
të jetë në vlerën 6,888 mijë lekë.

Duke u bazuar në ligjin nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, njësitë e qeverisjes
vendore ofrojnë shërbime publike në përputhje me funksionet e caktuara në ligj duke përdorur
instrumente të përshtatshme për të siguruar aksesin, cilësinë, sasinë dhe koston e përballueshme nga
të gjithë.
Administrimi i shërbimeve publike
Shërbimi i pastrimit të qytetit
Shërbimi i pastrimit është një nga shërbimet më të rëndësishme që kryen Bashkia në shërbim të
komunitetit. Ky shërbim kryhet nëpërmjet kontraktimit me palë të treta brenda qytetit dhe në njësitë
administrative ajo kryhet nga Ndërmarrja e Shërbimeve Publike. Në buxhetin e vitit 2017 është
llogaritur në vlerën 58,902 mijë lekë , e cila është dhe vlera e kontratës për vitin 2016. Objekti i këtij
shërbimi është pastrimi i rrugëve dhe trotuareve, evadimi i mbetjeve urbane në qytetin e Korcës dhe
përpunimi i tyre, lagia e rrugëve, evadimi i dëborës në stinën e dimrit dhe hedhja e kripës për
lehtësimin e qarkullimit të automjeteve dhe njerëzve, etj. Pastrimi i rrugëve bëhet çdo ditë prej orës
24.00 deri 06.00. Pastrohen çdo ditë 429.861 m2 rrugë dhe trotuare. Transporti i mbeturinave për në
fushën e grumbullimit dhe përpunimit të tyre bëhet çdo ditë me mjete teknologjike prej orës 03.00 deri
07.00 për evadimin e mbetjeve nëpër konteniere dhe prej orës 07.00 deri 11.00 nëpër lagjet që nuk kanë
konteniere. Çdo ditë evadohen rreth 80 ton mbeturina. Lagia e rrugëve bëhet për periudhën 01.04 deri
31.10 cdo ditë nga ora 06.00 deri 18.00 në një siperfaqe prej 295.870 m2 si dhe larje speciale e rrugëve
me sip. 70.236 m2 çdo ditë. Grumbullimi i mbeturinave bëhet me rreth 400 kontenierë.
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Fondi i planifikuar për paga për supervizorin e pastrimit për vitin 2017 do të jetë në vlerën 453 mijë
lekësh, dhe fondi i planifikuar për sigurime shoqërore për supervizorin e pastrimit do të jetë në vlerën
76 mijë lekë.

Shërbimi i transportit qytetës
Ky shërbim kryhet nga shoqëria “Ortakëria Korca“dhe i jepet kësaj shoqërie në formë subvencioni duke
u bazuar në kontratën e lidhur me këtë shoqëri. Në buxhetin e vitit 2017 ky shërbim do të planifikohet
në vlerën 7.000 mijë lekë. Ky shërbim mbështetet në realizimin e zërave të mëposhtëm:

a. Itenerari i përcaktuar në kontratë i mjeteve.
b. Orari i shërbimit të këtij transporti.
c. Numri i mjeteve në linjë.
d. Fluksi i kalimit të autobusëve nëpër stacionet e përcaktuara.
e. Qëndrimi i mjeteve nëpër stacionet e përcaktuara.
Subjekti “Ortakëria” zbaton dhe nenin 3 të kontratës mbi udhëtimin falas të moshës së tretë dhe me
gjysëm çmimi të biletës për studentët.

Mirëmbajtja e varrezave publike dhe ato të dëshmorëve .
Vlera e këtij shërbimi është 4,087 mijë lekë. Ky shërbim konsiston në zërat e mëposhtëm:

a. Pastrim parcelash , rrugë dhe sheshe të brendshme ndërmjet blloqeve të varrimit
b. Mirëmbajtje drurë dhe shkurre dekorative
c. Mbjellje drurë dekorative
d. Mirëmbajtje dhe krijim gardhe të gjelbërt me ligustër dhe lavandine
e. Kositje , grumbullim dhe transport bari
f. Mirëmbajtje bordure betoni të brendshme
g. Lyerje me gëlqere të bordurave dhe pemëve në varrezat publike dhe të dëshmorëve
h. Ruajtja e objektit në varrezat publike dhe të dëshmorëve
i. Mirëmbajtje e varrezave të dëshmorëve
j. Mirëmbajtje e varrezave të dëshmorëve nga amortizimi
k. Mirëmbajtje e murit rrethues
l. Konsumi i ujit të pijshem për mirëmbajtje dhe nevojat e qytetarëve

Kontributi për Qarkun
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Duke u bazuar në ligjin nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, neni 38 “Burimet e
financimit të Qarkut”, pika 3 ku shprehimisht thuhet: “Qarku financohet nga kuotat e anëtarësisë së
Bashkive përbërëse, të përcaktuara në buxhetin vjetor të Bashkive. Kuota e anëtarësisë për financimin
e buxhetit të Qarkut përcaktohet me vendim të Këshillit Bashkiak”, në udhëzimin nr. 2 datë 6.2.2012
“Për proçedurat standarte të zbatimit të Buxhetit”, kuota për kontributin e Qarkut për vitin 2017 do të
jetë 1,500 mijë lekë.

Emergjenca civile
Fondi i emergjencave civile, në zbatim të ligjit 8756 dt. 26.03.2002 “Për emergjencat civile” neni 16, pika
2, gërma ç), është planifikuar si zë i vecantë në vlerën 3,000 mijë lekë. Ky fond është parashikuar të
përdoret për parandalimin dhe përballimin e emergjencave civile, duke përfshirë edhe dëmshpërblimin
e familjeve, banesat e të cilëve dëmtohen nga fatkeqësi të ndryshme.

Fondi rezervë
Fondi rezervë krijohet në zbatim të ligjit nr. 9936 datë 26.06.2008, Për menaxhimin e sistemit buxhetor
në Republikën e Shqipërisë” dhe të udhëzimit nr. 2 datë 6.2.2012 “Për proçedurat standarte të zbatimit
të Buxhetit” për të përballuar shpenzimet e paparashikuara në buxhetin e njësive të qeversisjes
vendore. Fondi rezervë për vitin 2017 do të jetë në vlerën 2,000 mijë lekë. Ky fond duhet të jetë jo më
shumë se 3% të totalit të shpenzimeve të miratuara.

TRANSFERTAT 2017
Fondi për transfertat tek institucione apo organizata të ndryshme për vitin 2017 do të jetë në vlerën
112,383 mijë lekë të detajuara si më poshtë dhe të paraqitura sipas tabelës më poshtë:

o Kontributi i Bashkisë për shoqërinë Administrimi i Mbetjeve të Qarkut Korçë (KRWM) sh.a. për
vitin 2017 do të jetë në vlerën 30,031 mijë lekë.

o Kontributi i Bashkisë për UKKO do të jetë në vlerën 5,000 mijë lekë, sipas kontratës me objekt:
“Mbështetje financiare për sha Ujësjellës Kanalizime Korçë, nga Bashkia Korçë, data 4.2.2010”.

o Pagesa e transfertës për mbledhjen e tarifës së parkimit ndaj shoqërise Alben 2 Security do të
jetë në vlerën 14,280 mijë lekë. Bashkia Korçë ka lidhur një kontratë me shoqërinë “Alben 2
Security” sh.p.k si agjent tatimor për mbledhjen e të ardhurave nga parkimi me pagesë në rrugë.
Këto të ardhura do të ndahen 32% për Bashkinë Korçë dhe 68% për shoqërinë Alben 2 Security.
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o Pagesa e komisionit për tatimin e thjeshtuar të biznesit të vogël do të jetë në vlerën 200 mijë
lekë sipas udhëzimit nr. 32 datë 31.12.2013 “Për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të
vogël”.

o Kontributi financiar i Bashkisë për Shoqatën e Bashkive do të jetë në vlerën 1,290 mijë lekë.
o Kontributi financiar i Bashkisë për pagesën e TVSH për projektin “Zhvillimi i produktit turistik

të integruar për një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm për Rajonin e Korçës dhe Gostivarit” do
të jetë në vlerën 610 mijë lekë.

o Kontributi financiar i Bashkisë për realizimin e punimeve për implementimin e projektit
“Rikonstruksion i shëtitores Fan Noli dhe kompletimi i sistemit të ndriçimit të unazës së qytetit
Korçë ku vlera për vitin 2017 do të jetë në vlerën 41,700 mijë lekë.

o Transferta për shoqatën BID do të jetë në vlerën 2,500 mijë lekë.
o Kontributi i Bashkisë për Klubin e Futbollit do të jetë në vlerën 14,247 mijë lekë.
o Kontributi i Bashkisë për mirëmbajtjen e sistemit “Transporti inteligjent” do të jetë në vlerën

2,525 mijë lekë sipas VKB nr. 81 datë 9.9.2016 “Për miratimin e nënshkrimit të marrëveshjes
së bashkëpunimit për mirëmbajtjen e sistemit “Transporti inteligjent”.
Detajimi i transfertës tek organizatat do të jetë si më poshtë:

000/lekë

Përshkrimi i shpenzimit
Fakt
2015

Det
2015 Pl 2016

Fakt 11
m 2016

Pl Pritsh
2016 Pl 2017

Dif
Pl17-
Pl16

Dif
Pl17-Pl
Pritsh16

TRANSFERTA TEK ORGANIZATAT 17,617 236 38,619 36,225 38,619 112,383 73,764 70,249

AGJENTI TATIMOR ALBEN 2 SECURITY 7,370 10,065 8,670 10,065 14,280 4,215

TRANSFERTË PËR UKK KORÇË 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 - -

KONTRIBUT I BASHKISË PËR KRWM 2,000 4,000 4,000 4,000 30,031 26,031 26,031

TRANSFERTA PËR SHOQATËN BID 489 2,200 2,116 2,200 2,500 300 300

KONTRIBUTI PËR UJËSJELLËS FSHAT PËR ENERGJINË 229 - 229 -

TATIM TAKSA DETYRIME NDAJ SHTETIT 1 - 1 - - -
KONTRIBUTI I BASHKISË PËR MIRËMBAJTJEN E SISTEMIT
"TRANSPORTI INTELIGJENT" 2,525 2,525 2,525

MBËSHTETJE PËR PERSONAT E VETMUAR DHE MOSHUAR - -

KONTRIBUT I BASHKISË PËR AEROPORT 700 700
KOMISION PËR TATIMIN E THJESHTUAR TË BIZNESIT TË
VOGËL 586 6 403 115 403 200 (203) (203)

KONTRIBUTI PËR SHOQATËN E BASHKIVE 1,290 1,290 1,290 1,290 - -
KONTRIBUTI FINANCIAR PËR REALIZIMIN E PROJEKTIT
PUNIME PËR IMPLEMENTIMIN E PROJEKTIT TË SHËTITORES
FAN NOLI DHE KOMPLETIMI I SISTEMIT TË NDRIÇIMIT TË
UNAZËS SË QYTETIT 14,089 14,089 14,089 41,700 27,611 27,611

KONTRIBUTI I BASHKISË PËR FUTBOLLIN
14,247 14,247

KTHIM PAGESE PËR ITSGA SHA 72 72 (72) (72)

KONTRIBUTI FINANCIAR  I BASHKISË PËR PAGESËN E TVSH 2,172 800 715 800 610 (190) (190)

Transferta tek individët
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Transfertat tek individët për vitin 2017 janë planifikuar do të jetë në vlerën 4.200 mijë lekë të
detajuara si më poshtë:
o Transferta tek individët (ndihmë për qytetarët në nevojë) do të jetë në vlerën 300 mijë lekë.
Përdorimi i këtij fondi do të bëhet me urdhër të Kryetarit.
o Bonus strehimi për qytetarët do të jetë në vlerën 2,400 mijë lekë. Mbështetur në ligjin nr. 9232
datë 13.5.2001 “Për programet sociale për strehimin e banorëve të zonave urbane’, kreu IV “Bonuset e
strehimit”, Bashkia Korçë ka planifikuar nga të ardhurat e veta këtë bonus strehimi.
o Ndihmë financiare për familjet në nevojë do të jetë në vlerën 1,500 mijë lekë. Bazuar në ligjin
nr. 9355 datë 10.3.2005 ‘Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, neni 21 Këshilli i Bashkisë ka të drejtë
të miratojë kritere specifike për të dhënë ndihmë ekonomike ose për të ofruar shërbime të përkujdesit,
me fondet e buxhetit vendor dhe deri në 3% të fondit të kushtëzuar për bllok ndihmën ekonomike, për
familjet me shumë pjesëtarë apo familjet në nevojë” si dhe në nenin 29, pika 9 “me fondet e veta, në
bazë të kritereve specifike, mbështet me ndihmë ekonomike ose forma të tjera ndihme të menjëhershme
familjet në nevojë”.
Detajimi i transfertës tek individët jepet si më poshtë:

000/lekë

Përshkrimi I shpenzimit
Fakt
2015

Det
2015

Pl
2016

Fakt 11 m
2016

Pl
Pritsh
2016 Pl 2017

Dif Pl17-
Pl16

Dif Pl17-Pl
Pritsh 16

TRANSFERTA TEK INDIVIDËT 436 3,804 318 128 318 4,200 3,882 3,882

TRANSFERTA TEK INDIVIDËT 279 118 118 118 300 182 182

TRANSFERTA NË RAST FATKEQËSIE 130 190 190 (190) (190)
TRANSFERTË TEK INDIVIDËT PËR
SUBJEKTIN BULJANA MINCE PËR SA
PAGUAR MË TEPËR TAKSËN E NDËRTESËS
PËR VITIN 2016 10 10 10 (10) (10)

NDIHMË FIN PËR FAMILJET NË NEVOJË 1,404 - - 1,500 1,500 1,500

PAGESA PËR QYTETARIN V.TOMORI 15 - -

PAGESA PËR QYTETARIN A.MILO 12 - -

BONUS STREHIMI PËR QYTETARËT 2,400 - - 2,400 2,400 2,400

Pjesë përbërëse e buxhetit të Bashkisë për vitin 2017 janë dhe funksionet e reja të financuara
nga transferta specifike si;
-Mbrojtja nga zjarri
-Administrimi i pyjeve
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MBROJTJA NGA ZJARRI
Në zbatim të ligjit nr. 152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” si dhe VKM nr.
619 datë 24.7.2013 “Për një ndryshim në VKM nr. 438 datë 13.7.2007 për pagat e punonjësve të policisë
së mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, të ndryshuar” ky shërbim do të ketë një buxhet prej 25,799 mijë
lekësh. Ky shërbim funksionon me një staf prej 31 punonjësish i detajuar si më poshtë:
-shpenzime për paga do të jenë në vlerën 19,902 mijë lekësh dhe krahasuar me planin e vitit 2016 ka
një rritje prej 364 mijë lekësh.
-shpenzime për sigurime shoqërore do të jenë në vlerën 3,324 mijë lekësh dhe krahasuar me planin e
vitit 2016 ka një rritje prej 29 mijë lekësh.
-shpenzime operative në vlerën 2,573 mijë lekë , krahasuar me planin e vitit 2016 ka një rritje prej 50
mijë lekësh.
Detajimi i shpenzimeve operative jepet si më poshtë.

000/lekë

Emërtimi Pl 2016 Fakt 11 m 2016
PlPrit
2016 Pl 2017 Dif Pl17-Pl16

Dif Pl17-PlPrit
16

Kancelari, materiale zyre 12 - 12 - 12

Materiale pastrimi e ndriçimi 22 21 21 24 2 3

Materiale ngrohje dhe dru zjarri 204 - 204 - 204

Blerje dokumentacioni shtypshkrime 20 20 15 (5) (5)

Energji elektrike 370 291 370 300 (70) (70)

Shpenzime uji 165 128 160 200 35 40

Shpenzime telefonike 20 - (20) -

Shërbime postare 15 (15) -

Karburant 880 360 880 880 - -

Vaj filtra 30 30 - 30

Pjesë këmbimi, ndërrim filtra 180 - 180 - 180

Siguracion mjetesh transporti 216 32 32 270 54 238

Shpenzime të tjera transporti 240 248 8 248

Shërbime e dieta 25 4 10 25 - 15

Shpenzime mirëmbajtje transporti 24 - 85 61 85

Vendime gjyqësore 100 - 100 - 100

Total Mbrojtja nga zjarri 2,523 836 1,493 2,573 50 1,080
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ADMINISTRIMI I PYJEVE

Shërbimi i administrimit të pyjeve do të ketë një buxhet prej 5,833 mijë lekësh dhe numri i punonjësve
do të jetë 10 dhe i detajuar si më poshtë:
-shpenzime për paga do të jenë në vlerën 4,500 mijë lekësh dhe krahasuar me planin e vitit 2016 ka
një rritje prej 2,172 mijë lekësh.
-shpenzime për sigurime shoqërore do të jenë në vlerën 977 mijë lekësh dhe dhe krahasuar me planin
e vitit 2016 ka një rritje prej 588 mijë lekësh.
-shpenzime operative në vlerën 356 mijë lekësh dhe krahasuar me planin e vitit 2016 ka një rritje prej
7 mijë lekësh.
Detajimi i shpenzimeve operative jepet si më poshtë:

000/lekë

Emërtimi Pl 2016 Fakt 11 m 2016
Pl Prit
2016 Pl 2017 Dif Pl17-Pl16

Dif Pl17-PlPrit
16

Kancelari, materiale zyre 0 -

Materiale pastrimi e ndriçimi 0 -

Materiale ngrohje dhe dru zjarri 0 -

Dieta 50 13 30 50 0 20

Blloqe adm (vërtetim të transo për lëvizjen e lëndës drusore) 185 185 185 192 7 7

Karburant 114 0 114 0 114

Total Administrimi I pyjeve 349 198 215 356 7 141

SHPENZIMET KAPITALE PËR VITIN 2017
Investimet e Bashkisë për vitin 2017 janë planifikuar në vlerën 256,349 mijë lekë, nga të cilat:
-205,015 mije lekë janë investime që do të realizohen gjatë vitit 2017
- 51,334 mijë lekë janë investime që do të realizohen gjatë vitit 2017 nga Institucionet e Varësisë.

000/lekë
Programet e investimeve Struktura buxhetore Planifikimi 2017

Infrastruktura rrugore 231/04530 96,865
Programi i hartimit të projekteve dhe
oponencave teknike 230/01110 22,000
Administrim i përgjithshëm 231/'01110 500
Programi i kulturës 231/08250 77,850
Programi i administrimit të pyjeve 231/04260 7,800
TOTAL BASHKIA A
TOTAL INSTITUCIONET B 51,334
TOTAL A+B 256,349
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Burimet kryesore të financimit do të jenë të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore dhe transferta e
pakushtëzuar. Detajimi i investimeve sipas programeve paraqitet si më poshtë:
1. Programi i infrastrukturës rrugore do të jetë në vlerën 96,865 mijë lekë me këtë strukturë
buxhetore: 04530.
2. Programi i hartimit të projekteve dhe oponencave teknike për vitin 2017 do të jetë në vlerën
22,000 mijë lekë me këtë strukturë buxhetore: 01110.
3. Programi i administrimit të përgjithshëm do të jetë në vlerën 500 mijë lekë me këtë strukturë
buxhetore: 01110.
4. Programi i investimeve në kulturë në vlerën 77,850 mijë lekë, me këtë strukturë buxhetore:
08250.
5. Programi i administrimit të pyjeve në vlerën 7,800 mijë lekë, me këtë strukturë buxhetore:
04260.
Realizimi 11 mujor i investimeve të vitit 2016 jepet si më poshtë:
Programi i hartimit të projekteve dhe oponencave teknike

Përshkrimi I investimit Fakt 2015 Det 2015 Real det 15 Pl 2016 Fakt 11 m 2016
Pl Pritsh
2016

Bashkia
01110

Studime Urbanistike NJA
238,400 102,000 -

Hartim projekti qendra e kreativitetit
(rikonstruksioni I ish prefekturës dhe Këshillit të
qarkut dhe përshatja 841,586 841,586 841,586
Hartim projekti për përshtatjen për Qendër
Kulturore te godines se Prefektures dhe Keshillit te
Qarkut 2,887,707

Total - 238,400 102,000 3,729,293 841,586 841,586

Pagese per projektin teknik te objektit
infrastruktura e brendshme muzeu mesjetar 5,597,818 1,399,365 - -
Oponencë teknike për projekt zbatimin e
objektit "Kompleks Multifunksional Sportiv dhe
Kulturor" 663,409 663,409 663,409
Hartim projekti per ndertim Biblioteke dhe galeri
te Arteve 5,816,594
Hartim projekti qendra e kultures (ndertimi I
objektit te ri te bibliotekes dhe galerise se
arteve 1,571,375 1,571,375 1,571,375

Oponence teknike qendra polifunksionale dhe e
sherbimeve Qendra e sherbimit 244,716 244,716 244,716

Oponence teknike qendra polifunksionale dhe e
sherbimeve Qendra creative 164,625 164,625 164,625

Oponence teknike qendra polifunksionale dhe e
sherbimeve Qendra e cultures 242,988 242,988 242,988
Hartim projekti per pershtatjen per bashki te
Qendres Kulturore "Vangjush Mio" dhe
Bibliotekës "Thimi Mitko" 7,864,108
Hartim projekti qendra e sherbimeve (pershtatja
per bashki e ish bibliotekes dhe ish pallati I
cultures 1,235,892 1,235,892 1,235,892
Oponence teknike per projekt zbatimin e obj rik
I teatrit A Z cajupi 515,170
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Oponence teknike per projekt zbatimin e obj
infrastrruktura e brendshme e Qendres per
Ruajtjen dhe promovimin e kultures Muzeu I
Artit Mesjetar 195,262

Total
6,308,250 1,399,365 17,803,707 4,123,005 4,123,005

Total
6,308,250 1,637,765 102,000 21,533,000 4,964,591 4,964,591

Programi i administrimit të përgjithshëm

Përshkrimi I investimit Fakt 2015 Det 2015
Real det
15 Pl 2016

Fakt 11
m 2016

Pl Pritsh
2016

Bashkia 01110
Paisje elektronike( kompjuter, printer, skaner,
fotokopje etj) 671,760 2,000,000 1,962,528

Planifikim I instalimit, konfigurimit, të modulit të
njoftimeve online të detyrimeve vendore 240,000

Blerje kondicioner 298,680
Blerje e shërbimve të aplikacioneve Google App for
Work 367,640

Mjete dhe paisje të tjera teknike 150,000 137,760 137,760

Blerje automjete 1,280,000 1,280,000

Paisje fikse zjarri

Paisje kompjuterike fondi tranzitor 51,400 51,400

Paisje zyre Bashkia
436,800 436,800 960,000 722,400 722,400

Paisje zyre (bateri për instrumentat dixhitale) 100,000 81,120 81,120

Total
1,578,080 488,200 488,200 4,490,000 941,280 4,183,808

Programi i infrastrukturës rrugore

Përshkrimi I investimit Fakt 2015 Det 2015 Real det 15 Pl 2016
Fakt 11 m
2016

Pl Pritsh
2016

231/05 Rikonstruksion Bulevardi I Shëngjergjit (Blerje pllakash) 5,586,896

Mbikqyrje Punimesh ndërtim”Sheshi para Teatrit” 907,200 - -

Mbikqyrje Punimesh “Rimodelim Parku Rinia”
787,200 - -

Kolaudim  Punimesh “Rimodelim Parku Rinia 265,000 - -

Kolaudim Punimesh ndërtim”Sheshi para Teatrit”
221,000 - -

Mbikqyrje për Rikon e rrugëve lagj 6 rr Asim Vokshi 9,000

Kolaudim për Rikon e rrugëve lagj 6 rr Asim Vokshi 22,436
Mbikqyrje për Rikualifikimin urban i blloqeve të banimit të
lagjeve 123,900 33,300 33,300 - -
Kolaudim per Rikualifikimin urban i blloqeve të banimit të
lagjeve 120,000 104,500 -

Mbikqyrje rikonstrksioni I rrugës Voskopojë - Lekas
288,000 46,200
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Kolaudim rikonstrksioni I rrugës Voskopojë - Lekas 57,000 38,000 38,000

Mbikqyrje permiresim I infrastruktures rrugore ne qytet 96,900 17,100 17,100 - -

Kolaudim përmirësim I infrastrukturës rrugore në qytet 70,000 - -
Mbikqyrje punimesh për ndërtimin e kompleksit multifunks
zona sportive 5,945,795 447,336

Rikonstruksion I rrugës Asim Vokshi 10,265,280
Përmirësim I infrastrukturës rrugore në qytet (përmiresimi I
ndriçimit vendosje tabelash) 47,946,215
Mbikqyrje punimesh për ndërtimin e kompleksit multifunks
zona sportive kredia 2,024,205 - -
Kolaudim punimesh për ndërtimin e kompleksit multifunks
zona sportive 757,000 757,000
Mbikqyrje Ritja e sigurisë së qytetarëve përmes monitorimit
dixhital - -
Kolaudim Ritja e sigurisë së qytetarëve përmes monitorimit
dixhital - -

Kamera sigurie terrenet sportive 345,660 276,800 276,800
Mbikqyrje e punimeve për objektin “Reabilitimi I rrjetit të
kanaleve ujitës Bashkia Korçë” (05) 85,998 85,998
Kolaudimi I punimeve për objektin “Reabilitimi I rrjetit të
kanaleve ujitës Bashkia Korçë” (05) 115,000 115,000
Mbikqyrje e punimeve për objektin “Rikonstruksioni I
veprave ujitëse në zonën jugperëndimore të Fushës së
Korçës” (05) 390,000 390,000
Kolaudimi I punimeve për objektin “Rikonstruksioni I
veprave ujitëse në zonën jugperëndimore të Fushës së
Korçës” (05) 58,500 58,500
Përgatitje shkalle guri për sheshin para qendrës për
mbrojtjen dhe promovimin e kulturës 888,000 862,800 862,800

Kolaudim rikonstruksion I rrugës Gj Buzuku 220,000 220,000

Kolaudim shtesë për varreza publike faza e parë 84,000 84,000
Mbikqyrje për objektin Sistemimi I rrugëve midis parcelave
bujqësore 73,000 3,650

Kolaudim Sistemimi I rrugëve midis parcelave bujqësore 8,800 8,800
Mbikqyrje rehabilitimi kanali kryesor ujitës dega e djathtë
rezervuar Gjanç 70,000 6,600 6,600
Kolaudimi rehabilitimi kanali kryesor ujitës dega e djathtë
rezervuar Gjanç 14,000 7,500 7,500
Mbikqyrje restaurimi I objekteve të Pazarit të vjetër Korçë,
Loti 2 189,000 189,000
Kolaudim restaurimi I objekteve të Pazarit të vjetër Korçë,
Loti 2 230,000 230,000
Kolaudimi rikonstruksioni I qendrës, infrastrukturës rrugore
dhe monumenteve të kulturës Voskopojë 367,000 367,000

Rikonstruksion Sheshi para Katedrales 16,522,777 2,041,477 2,041,477 - -

TOTAL A 80,573,404 12,432,277 2,643,713 4,240,958 1,191,700 3,746,848

231/01 Sistemim rruga Shkozanj Gjokshtiras fondi tranzitor 336,000 -
Rikonstruksion kryqëzimi rruga Voskopojë -Shipskë-
Krushovë fondi tranzitor 394,800 394,800 - -

Shtesë për varreza publike faza e pare 13,030,624 7,428,830 13,030,624
Mbikqyrje e punimeve për objektin “Reabilitimi I rrjetit të
kanaleve ujitës Bashkia Korçë” (05) 681,002 681,002
Shtese kontrate për objektin "Shtesë për varreza publike
faza e parë" 2,425,183 2,425,183
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Rikonstruksioni I tregut Fruta-Perime

Qendra e kreativitetit
5,000,000 5,000,000

Mbikqyrje qendra e kreativitetit 500,000 500,000

Kolaudim qendra e kreativitetit
183,504 183,504

Shpro I pronave per obj Rikurban I zones perreth qyt se
femi(I padetajuar)
Shpronësim për realizimin e projektit rikonstruksion
bulevard f noli 702,083 702,083
Shpronësim për realizimin e projektit rikonstruksion I teatrit
a z cajupi 2,477,604 2,477,604

Mbikqyrje shtesë për varreza publike faza e parë
800,000 70,800

Mbikqyrje rikonstruksioni I qendrës, infrastrukturës rrugore
dhe monumenteve të kulturës Voskopojë 2,276,000 58,400
Mbikqyrje restaurimi I objekteve të Pazarit të vjetër Korçë,
Loti 2 2,184,000 2,184,000

Rikonstruksioni I lulishtes para Qendrës për ruajtjen dhe
promovimin e Kulturës 2,340,305 2,340,305

Mbikqyrje Rikonstruksioni I lulishtes para Qendrës për
ruajtjen dhe promovimin e Kulturës 96,000 13,200

Kolaudime Rikonstruksioni I lulishtes para Qendrës për
ruajtjen dhe promovimin e Kulturës 10,000 10,000

Sistemimi I rrugëve dytësore midis parcelave bujqësore 4,052,280 4,052,280 4,052,280
Mbikqyrje Sistemimi I rrugëve dytësore midis parcelave
bujqësore 77,000 5,880 5,880
Kolaudimi Sistemimi I rrugëve dytësore midis parcelave
bujqësore 15,000 9,000 9,000

Sistemimi I rrugëve midis parcelave bujqësore
3,947,720 1,973,379 1,973,379

Mbikqyrje Rikualifikimi urban I zonës përreth "Qytezës së
fëmijëve" 800,000 688,000
Kolaudim Rikualifikimi urban I zonës përreth "Qytezës së
fëmijëve"

Mbikqyrje Qendra polifunksionale dhe e sherbimeve 1,140,000 1,140,000

Kolaudim Qendra polifunksionale dhe e sherbimeve

Ndriçim rrugor me llampa 70 W CMH
13,572,864 11,746,640

Sistemim asfaltim I territorit prapa pallatit të kinezëve 2,069,411 2,069,411

Mbikqyrje e punimeve për objektin "Sistemim asfaltim I
territorit prapa pallatit të kinezëve " 54,000 54,000

Kolaudim I punimeve për objektin "Sistemim asfaltim I
territorit prapa palatit të kinezëve " 6,500 6,500

Rikonstruksion I muzeut Bratko 2,332,301 1,424,997
Mbikqyrje e punimeve për objektin "Rikonstruksion I
muzeut Bratko" 44,000 44,000
Kolaudim I punimeve për objektin "Rikonstruksion I muzeut
Bratko" 4,300 4,300
Rruga para Qendrës për Ruajtjen dhe Promovimin e
Kulturës 1,363,672 1,363,672
Mbikqyrje e punimeve për objektin "Rruga para Qendrës
për Ruajtjen dhe Promovimin e Kulturës" 35,700 35,700
Kolaudimi i punimeve për objektin "Rruga para Qendrës
për Ruajtjen dhe Promovimin e Kulturës" 4,300 4,300

Sistemim asfaltim I rrugës hyrëse fshati Bulgarec 10,737,326 6,466,068
Shtesë kontrate për objektin Sistemim asfaltim I rrugës
hyrëse fshati Bulgarec 1,293,214 1,293,214
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Mbikqyrje e punimeve për objektin "Sistemim asfaltim I
rrugës hyrëse fshati Bulgarec" 243,000 243,000
Kolaudim i punimeve për objektin "Sistemim asfaltim I
rrugës hyrëse fshati Bulgarec" 29,000 29,000

Ndriçim rrugor me llampa ekonomike 472,107

Total B - 730,800 394,800 75,000,000 13,469,369 62,330,046

TOTAL A+B 80,573,404 13,163,077 3,038,513 79,240,958 14,661,069 66,076,894

Programi i investimeve në kulturë

Përshkrimi I investimit Det 2015 Real det Pl 2016
Fakt 11 m
2016

Pl Pritsh
2016

Bashkia
08250

Mbikqyrje e obj të qendrës muzeale dhe përshtatjen e saj
për qendër për mbrojtjen dhe promovimin e kulturës
korçare 703,200 - -
Kolaudime obj të qendrës muzeale dhe përshtatjen e saj
për qendër për mbrojtjen dhe promovimin e kulturës
korçare 72,000 72,000 35,000 35,000 107,000

Mbikqyrje restaurimi I pazarit të vjetër Loti 1 dhe 2 475,200 - -

Kolaudim infrastruktura e brendshme e muzeut mesjetar 210,000 138,000 138,000

Mbikqyrje rikonstruksioni I teatrit A Z Cajupi 1,782,000 - -

Kolaudim rikonstruksioni I teatrit A Z Cajupi 176,002 - -

Rikonstruksion I Teatrit "A.Z.Çajupi" kredia 11,774,900 11,774,900 - -

Rikonstruksion I Teatrit "A.Z.Çajupi" 19,614,390 19,614,390

Kolaudim restaurimi I pazarit te vjeter Loti 1 dhe 2 312,157 - -

Total 15,295,459 11,846,900 19,859,390 173,000 19,859,390

Programi i investimeve në arsim

Përshkrimi I investimit
Fakt
2015

Det
2015 Real det Pl 2016

Fakt 11 m
2016

Pl Pritsh
2016

Bashkia
09120

Kolaudim rikonstruksion shkolla Stavri Themeli
75,000 75,000 - -

Mbikqyrje rikonstruksion shkolla Stavri Themeli 133,333 - -

Mbikqyrje Ndërtim shkolle e re fshati Kamenicë 533,200 533,200
Mbikqyrje rikonstruksion shkolla Mësonjtorja e
parë 180,000
Kolaudim rikonstruksion shkolla Mësonjtorja e
parë 96,000
Mbikqyrje shkolla qendër komunitare terrene
sportive 4 shkolla 159,996
Kolaudim shkolla qendër komunitare terrene
sportive 4 shkolla 24,500

Kolaudim Ndërtim shkolle e re fshati Kamenicë 51,600 51,600

Mbikqyrje Rikonstruksion kopshti nr 11 121,160 121,160

Kolaudim Rikonstruksion kopshti nr 11 14,540 14,540
Mbikqyrje terrene sportive ,shkolla "Qendër
komunitare" 70,800 - -
Kolaudim terrene sportive ,shkolla "Qendër
komunitare" 23,000 - -
Mbikqyrje e rikonstruksion shk e mesme
Voskop 552,000 552,000 - -

Total 460,496 854,133 627,000 720,500 - 720,500
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Programi i shërbimeve Publike

Përshkrimi I investimit Fakt 2015 Det 2015 Real det Pl 2016
Fakt 11 m
2016

Pl Pritsh
2016

Bashkia
06260

Blerje trualli për zgjerimin e varrezave publike
3,261,610 -

Shpronësim me interes Publik për varrezat publike 2,220,000 2,220,000
Shpronësim me interes Publik I rrugës Gjon Buzuku
kredia 100,329,617 4,353,043 885,493 -

Shpronësim me interes Publik I rrugës Gjon Buzuku 1,843,047 -
Blerje trualli për zgjerimin e varrezave publike
Xhimanki 2,000,000

Blerje trualli në zonën e parkut Rinia 252,390

Mbikqyrje rikonstruksion I varrezave të dëshmorëve 98,400

Kolaudim rikonstruksion I varrezave të dëshmorëve 30,000

Total A 102,710,407 9,457,700 2,220,000 - 2,220,000
5% garanci punimesh Banesa sociale me kosto të ulët
për Beton Plus 3,926,496 3,926,496
5% garanci punimesh Banesa sociale me kosto të ulët
për Konstruksion 93 2,896,728 2,896,728 2,896,728
5% garanci punimesh Banesa sociale me kosto të ulët
për Bregu shpk 3,096,498 3,096,498 3,096,498
5% garanci punimesh Banesa sociale me kosto të ulët
për Xhengo shpks 375,044 353,100 375,044

Shpronësim Bulevardi F S noli 7,196,080 7,196,080

Total B 17,490,846 6,346,326 17,490,846

Total A+B 102,710,407 9,457,700 885,493 19,710,846 6,346,326 19,710,846

BUXHETI I INSTITUCIONEVE TË VARËSISË SIPAS PROGRAMEVE PËR VITIN 2017
 Programi i arsimit

Buxheti i planifikuar për vitin 2017 në total për këtë institucion shkon në vlerën 317,735 mijë lekë .
Në buxhetin e Ndërmarrjes së Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes janë përfshirë dhe
funksionet e reja nga transferta specifike si dhe buxheti i Njësive Administrative për arsimin.
Sipas burimeve të financimit ky buxhet paraqitet:
-127,958 mijë lekë është buxheti nga të ardhurat e Bashkisë, transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat
e vetë institucionit.
-189,777 mijë lekë është buxheti për funksionet e reja nga transferta specifike.
Sipas funksioneve ky buxhet paraqitet:
-Arsimi parashkollor 111,350 mijë lekë
-Arsimi parauniversitar 16,608 mijë lekë
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-Arsimi parashkollor (kopshtet e fëmijëve), edukatorë dhe punonjës në Qendrën Kulturore të Fëmijëve
dhe punonjësit e Shërbimeve Mbështetëse në arsimin (parashkollor + Qendrat Kulturore)

153,421 mijë lekë
-Arsimi i mesëm (punonjësit e shërbimeve mbështetëse) 14,856 mijë lekë
-Konviktet e arsimit parauniversitar 21,500 mijë lekë
Numri i punonjësve të NSHMAÇ do të jetë 386 (161 arsimi parashkollor, + 87 të shërbimeve
mbështetëse në arsimin parashkollor + 32 shërbime mbështetëse arsimi i mesëm + 106 të NSHMAC
dhe NJA-ve).

Buxheti i funksioneve të reja financuar nga transferta specifike:
Buxheti i Arsimit parashkollor dhe punonjësit e Shërbimeve Mbështetëse të arsimit bazë
dhe 9 vjeçar nga transferta specifike është në vlerën 153,421 mijë lekë nga të cilat:
-Shpenzime për paga në vlerën 131,466 mijë lekë
-Shpenzime për sigurime shoqërore 21,955 mijë lekë. Ky fond do të përdoret për kryerjen e pagesave për
248 punonjës.
Buxheti i Arsimit të mesëm për punonjësit e shërbimeve mbështetëse nga transferta
specifike është në vlerën 14,856 mijë lekë nga të cilat:
-Shpenzime për paga në vlerën 12,730 mijë lekë
-Shpenzime për sigurime shoqërore 2,126 mijë lekë. Ky fond do të përdoret për pagesat e 32 punonjësve
të shërbimit.
Buxheti për konviktet e arsimit parauniversitar nga transferta specifike është 21,500 mijë
lekë nga të cilat:
-Shpenzime për paga në vlerën 10,830 mijë lekë,
-Shpenzime për sigurime shoqërore 1,809 mijë lekë
-Shpenzime operative në vlerën 8,861 mijë lekë.
Ky fond do të përdoret për pagesat e punonjësve të shërbimit të personelit të konvikteve të arsimit
parauniversitar dhe pagesat e shpenzimeve operative.
Të dhënat e buxhetit të vitit 2016, i funksioneve të reja, financuar nga transferta specifike, paraqiten në
tabelën nr. 1 (Tabela e buxhetit 2016-2017).
Buxheti i arsimit parashkollor financuar nga transferta e pakushtëzuar, të ardhurat nga taksat dhe
tarifat vendore të Bashkisë dhe të ardhurat e vetë institucionit.
Buxheti i Arsimit parashkollor është 111,350 mijë lekë i detajuar si më poshtë:
-Shpenzime për personelin 32,340 mijë lekë
-Shpenzime korrente 67,016 mijë lekë
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-Shpenzime për investime (blerje paisje) 11,994 mijë lekë
Total 111,350 mijë lekë

Fondi i planifikuar i shpenzimeve për paga për vitin 2017 do të jetë 27,500 mijë lekë dhe krahasuar
me fondin e planifikuar të vitit 2016 ka një rritje prej 2,975 mijë lekë.
Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore për vitin 2017 do të jetë 4,840 mijë lekë dhe krahasuar me
fondin e planifikuar të vitit 2016 ka një rritje prej 601 mijë lekë .
Fondi i planifikuar për shpenzime operative do të jetë 65,759 mijë lekë krahasuar me fondin e
planifikuar të vitit 2016 ka një rritje prej 17,746 mijë lekë.
Fondi i planifikuar për transferta tek individët, projekti bursa për gjimnazistët do të jetë 1,260 mijë
lekë e njëjtë me vitin 2016.
Fondi i planifikuar për investime do të jetë 11,994 mijë lekë dhe krahasuar me fondin e planifikuar të
vitit 2016 ka një rritje prej 2,120 mijë lekë.

Buxheti i arsimit parauniversitar është 16,608 mijë lekë i detajuar si më poshtë:
-Shpenzime personeli 250 mijë lekë
-Shpenzime korrente 15,128 mijë lekë
-Shpenzime për investime 1,230 mijë lekë
Total 16,608 mijë lekë
Fondi i planifikuar për shpenzime operative është 15.128 mijë lekë. Krahasuar me fondin e
planifikuar të vitit 2016 ka një ulje prej 371 mijë lekë.
Fondi i planifikuar për investime do të jetë 1,230 mijë lekë. Krahasuar me fondin e planifikuar të vitit
2016 ka një rritje prej 830 mijë lekë.
Detajimi i shpenzimeve operative të planifikuara për vitin 2017 për arsimin parashkollor, arsimin
parauniversitar dhe konviktet e arsimit parauniversitar, financuar nga të ardhurat e bashkisë dhe
transferta specifike jepet si më poshtë:

000/lekë

Emërtimi
Fakt
2015 Det 2015 Real det Pl 2016

Fakt 11 m
2016

Pl Pritsh
2016 Pl 2017

Dif
Pl17-
Pl16

Dif Pl17-Pl
Pritsh 16

1 Ujë 4,720 5,050 5,001 5,050 5,400 350 350

2 Energji 5,794 6,500 6,010 6,500 7,000 500 500

3 Telefon 1,161 1,530 1,056 1,530 1,200 (330) (330)

4 Shërbim interneti Voskopojë 40 40 40
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5 Dru zjarri 7,186 6,810 3,000 6,810 11,000 4,190 4,190

6 Naftë 16,376 7,510 6,358 7,510 8,000 490 490

7 Vendim gjyqësore - -

8 Shpenzime për Q.K.F. 977 132 132 800 383 800 1,000 200 200

9 Gaz I lëngshëm 1,600 1,200 261 1,200 1,200 - -

10 Dieta 10 30 7 7 30 - 23

11 Meremete 7,728 14,368 7,507 8,301 24,000 9,632 15,699

12 Mbikqyrje meremete 11 300 20 517 217 497

13
Mbikqyrje meremete lyerje
NJA 6 180 7 310 130 303

14 Koaludime meremete 42 42 73 31 31

15 Punime me dru 744 1,550 1,179 1,369 3,000 1,450 1,631

16 Mbikqyrje punime me dru 4 110 5 8 57 (53) 49

17 Kolaudime punime me dru 8 17 15 17 5 (12) (12)

18
Materiale pastrimi dhe
dizifektimi 2,000 1,709 1,709 2,000 - 291

19
Shërbim mirëmbajtje
kompjuteri dhe fotokopje 100 100 50 (50) (50)

20 Shtypshkrime 100 100 100 150 50 50

21 Letër A4 250 201 201 200 (50) (1)

22 Bojra printeri dhe fotokopje 410 232 232 300 (110) 68

23 Kancelari 50 50 100 50 50

24 Materiale hidraulike 960 336 900 960 - 60

25 Materiale elektrike 780 348 700 980 200 280

26 Enë guzhine 580 160 580 280 (300) (300)

27 Peshqira, gushore 50 40 40 (50) (40)

28 Qyngje, brryla 480 456 480 480 - -

29 Tubo, elë llamarina 150 150 150 - -

30 Kolaudim mjete matëse 50 50 50 - -

31
Mjete mësimi shkolla e
Muzikës 100 100 (100) (100)

32 Melamina - fibra 200 99 99 100 (100) 1

33 Mirëmbajtje programi alfa 80 78 78 80 - 2

34 Ftesa bilance 10 10 (10) (10)

35 Siguracion automjeti 50 30 30 50 - 20

36
Goma filtra vaj shërbime
mbulesa 100 96 96 100 - 4

37 Larje tapeti 150 120 120 150 - 30

38
Libra shkollore për shkollën
speciale 80 43 43 80 - 37
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39 Ilaçe për nxënësit konviktore 50 42 42 50 - 8

40 Përparëse të bardha 100 95 95 (100) (95)

41 Shërbime mirëmbajtje kaldaje 130 97 130 100 (30) (30)

42
Riparime stofa, frigoriferë
lavatriçe 55 55 100 45 45

43 Materiale për QKF 50 50 50 50 - -

44 Analiza e ujit 50 47 47 100 50 53

45 Dezifektim 100 55 55 150 50 95

46 Carcafë këllëf jastëkë 250 167 167 (250) (167)

47 Perde  shkolla speciale 100 83 83 (100) (83)

48 Karrike fëmijësh 30 30 (30) (30)

49 Libra për shkollën Th Gërmenji 100 98 98 (100) (98)

50
Materiale për nxënësit me
aftësi të kufizuara 70 70 70 - -

51 Mbushje fikse zjarri 100 74 74 150 50 76

52 Të ndryshme 4,186 98 98 772 551 679 980 208 301

53 Blerje te ndryshme xhama 150 150 150 - -

54 Ushqime 16,336 1,482 1,482 12,000 6,797 11,980 12,000 - 20

55 Shpenzime për roje 2,429 211 211 2,600 2,106 2,600 2,600 - -

56 Libra dhe Publikime 25 420 289 420 420 - -

57 Shërb të print dhe publikimit 111 258 287 258 30 (228) (228)

58 Shpenzime transporti 100 200 161 161 250 50 89

59 Shp honorare 167 80 80 180 100 100

60 Shërbime të tjera 190 - -

61 Shp pritje përcjellje 120 185 17 185 403 218 218

62
Shp për materiale dhe
shërbime 368 179 144 179 1,011 832 832

63
Shpenzime udhëtimi I
brendshëm 220

64
Prerje ,Carje  Dru Zjarri të
sekuest, transport 100 100 100

65 Akt  Miratimi Higjeno  Sanitar 400 400 400

66 Projektimi I banesave familjare 888 888

67 Kinemaja pranë fëmijëve 180 180

68 Qera kop Kamenice 72 34 72 72 - -
Projekt bashkëpunimi për
hapjen e masterit për
universitetin - 1,652 163 1,645 1,068 (584) (577)

69 Kancelari + letër 100 100 100 - -

70
Materiale për pastrim
dezinfikim ngrohje ndriçim 100 100 50 (50) (50)

71 Materiale për funksionimin e 100 30
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paisjeve të zyrës 70 70 30

72 Shpenzime printimi 200

73 Botime e shtypshkrime 300

74
Shpenzime për prodhim
dokumentacioni specifik 75 75 (75) (75)

75 Energjia elektrike 200 200 (200) (200)

76 Ujë 60 60 (60) (60)

77 Shërbime telefonike 15 15 15 - -

78
Shërbime të sigurimit dhe
ruajtjes 375 375 (375) (375)

79
Shërbime të tjera +
mirëmbajtje e sek mësimore 168 163 163 (168) (163)

80
Shpenzime per aktivitete
sociale per personelin 22 22 (22) (22)

81 Shpenzime për tatim taksa 20 20 (20) (20)

82 Shpenzime karburanti 80 80 (80) (80)

83
Shpenzime udhëtimi dhe
akomodimi 367 365 303 (64) (62)
Total shp operative
NSHMAC 70,357 1,923 1,923 73,548 46,187 65,512 89,746 17,046 25,082

Gjatë vitit 2017 kjo njësi shpenzuese do të realizojë projekte në vlerën 3,773 mijë lekë nga të cilat
2,513 mijë lekë janë shpenzime operative dhe 1,260 mijë lekë janë transferta, të detajuara si më
poshtë:

Libra dhe Shërbime
Shp të
tjera Shpenzime Shpenzime

Shp për
pritje Shp të tj

Emërtimi i Projektit
publikime

prof
të print
&pub transporti

udhëtimi I
brendshëm honorare përcjellje

mat dhe
Shp Bursa TOTALI

6021007 6022010 6023900 6024100 6029005 6029001 6029099 6061021
Bursa për gjimnazistët 15,000 50,000 1,260,000 1,325,000
Libra shkollore për
fëmijët në nevojë 300,000 300,000
Dita e të drejtave të
fëmijëve 52,500 58,400 110,900
Kampi veror 15,000 100,000 180,000 50,000 345,000
Projektimi I banesave
familjare në Korçë 80,000 220,000 300,000
Kinemaja pranë
fëmijëve 720,000 720,000
Festa e 1 Qershorit 70,000 102,200 172,200
Respekt për mësuesin 120,000 300,000 80,000 500,000

TOTALI 420,000 30,000 250,000 220,000 180,000 402,500 1,010,600 1,260,000 3,773,100

Më poshtë po japim paketat e punës për secilin projekt që do të menaxhojë NSHMAC.
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Projekti “Dita e të Drejtave të Fëmijëve "

Nr.
1 Programi Qyteti Social
2 Titulli i projektit Dita e të Drejtave të Fëmijëve
3 Kohëzgjatja 1-20 Nëntor  2017
4 Data e fillimit 20 Nëntor
5 Donatorë potencialë
6 Kostoja totale 110,900  lek

7 Fondi i bashkisë 110, 900 lek
8 Fond shtesë
9 Rezultatet 1) Në Ditën e të Drejtave të Fëmijëve ju qendruam pranë duke degjuar

zërin e tyre dhe duke u argëtuar së bashku.
2) Shpërndarja e fletëpalosjeve në të gjitha shkollat 9- vjeçare të

Bashkisë Korçë me të drejtat dhe  detyrat e fëmijëve, sjell
ndërgjegjësimin e tyre mbi detyrat dhe të drejtat që ju takojnë.

10 Objektivat - Të ndodhemi sa më pranë fëmijëve, duke dëgjuar zërin e tyre , dhe
të argëtohemi së bashku.

- Organizimi i koncertit me këtë temë
11 Aktivitetet kryesore - 1)Përgatitja e materialeve promocionale

- a)Përgatitja e  banerave
- b)Përgatitja e fletëpalosjeve
- 2)Kontaktet me organizatorët e koncertit
- 3)Organizimi i koncertit
- 4)Organizimi i takimit të senatoreve të shkollave me Kryetarin  e

Bashkisë
- 5)Mbyllja e aktivitetit. Hedhja e balonave me mesazhe për ditën e të

drejtave të fëmijëve.
12 Indikatorët Në këtë projekt mendohet të marrin pjesë jo vetëm  fëmijët e shkollave 9-

vjecare të qytetit, por edhe ata të  kopshteve të qytetit.
13 Struktura Përgjegjëse Drejtoria e Hartimit dhe Implementimit të Projekteve dhe Turizmit
14 Organizata/ Institucioni  implementues Bashkia Korçë NSHMAC
15 Shënime

Projekti “Kinemaja pranë fëmijëve"

Nr.
1 Programi Qyteti për Fëmijët
2 Titulli i projektit Kinemaja pranë fëmijëve
3 Kohëzgjatja Gjatë vitit 2017
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4 Data e fillimit
5 Donatorë potencialë -
6 Kostoja totale 720,000 Lek
7 Fondi i bashkisë 720,000 Lek
8 Fond shtesë -
9 Rezultatet Krijimi i mundësive financiare për fëmijët, me qëllim që ata të frekuentojnë

kinemanë e qytetit

10 Objektivat - Rritja e frekuentimit të  kinemasë  nga të gjithë fëmijët e qytetit
- Edukimi i fëmijëve përmes transmetimit të filmave të përshtatshëm

për ta.
- Subvencionimi i biletës së kinemasë  për fëmijët që do të

frekuentojnë kinemanë.
11 Indikatorët -Të gjithë fëmjët e qytetit të Korçës
12 Aktivitetet kryesore - Subvencionimi i biletës së kinemasë  për nxënësit e shkollave 9 vjeçare te

Korçës për 12 muajt e vitit 2017.
13 Organizata/ Institucioni zbatues Drejtoria e Hartimit dhe Implementimit të Projekteve dhe Turizmit
14 Struktura përgjegjëse Bashkia Korçë NSHMAC
15 Shënime

Projekti “Projektimi i banesave familjare në Korçë”

Nr.
1 Programi Qyteti për të Rinjtë
2 Titulli i projektit Projektimi i banesave familjare në Korçë
3 Kohëzgjatja Gjatë vitit 2017
4 Data e fillimit Prill 2017
5 Donatorë potencialë -
6 Kostoja totale 300,000 Lek
7 Fondi i bashkisë 300,000 Lek
8 Fond shtesë -
9 Rezultatet - Projektimi i disa prej banesave njëfamiljare në Korçë
10 Objektivat -Stimulimi dhe edukimi i brezit te ri me vlerat arkitektonike

- Realizimi i praktikave mesimore në qytetin e Korces
- Shnderimi i qytetit të Korcëes në një qëndër të rëndësishme universitare.
- Zhvillimi  ekonomik i qytetit

11 Indikatorët Pjesë marrës 40 Studentë të degës së arkitekturës , Universiteti i  Tiranës,
Qëndirm për një periudhe dy ditore në Korcë

12 Aktivitetet kryesore - Përzgjedhja e studenteve në bashkëpunim me fakultetin e
arkitektures

- Zhvillimi I procedurave tenderike për akomodim dhe udhëtim
- Pritja e studenteve dhe pedagogëve
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- Zhvillimi i projektit
- Monitorim dhe vleresim i projektit
- Organizmi i ekspozitës me punimet e nxënësve

13 Organizata/ Institucioni zbatues Drejtoria e Hartimit dhe Implementimit të Projekteve dhe Turizmit
14 Struktura përgjegjëse Bashkia Korçë NSHMAC
15 Shënime Aktivitetet e sipër përmendura mund të ndryshojnë në varësi të realizimit të

objektivave dhe qëllimit të projektit

Projekti “1 Qershori”

Nr.
1 Programi Qyteti për Fëmjët
2 Titulli i projektit 1 Qershori
3 Kohëzgjatja 1 Maj – 1 Qeshor 2017
4 Data e fillimit 1 Maj
5 Donatorë potencialë
6 Kostoja totale 172 200 Lekë
7 Fondi i bashkisë 172 200 Lekë
8 Fond shtesë
9 Rezultatet -Gjallërimi i jetës së fëmijëve në Bashkinë Korçë.

-Rritja e bashkëpunimit ndërmjet aktorëve pjesëmarrës
-Vleresim i rolit të fëmijeve në jetën e qytetit

10 Objektivat - Krijimi i nje atmosfere festive në Bashkinë Korçë ,vetëm për fëmijët.
- Angazhimi i fëmijeve në aktivitete artistike dhe sportive

11 Aktivitetet kryesore Aktiviteti 1:  Vendosja e banerave që simbolizojnë festën e fëmijëve.
Aktiviteti 2: Dekorimi i pjesëve të ndryshme të qytetit dhe Njësisë administrative Drenovë

a) Parku “Rinisë”
b) Zonës Pedonale
c) Qendres  së Njësisë Administrative Drenovë

Aktiviteti 3:  Krijimi i kontakteve dhe lidhjeve me institucionet arsimore dhe ato qe
mbrojne te drejtat e femijeve per realizimin e aktiviteteve
argetuese per femijet.

Aktiviteti 4: Realizimi me sukses i festes ne NJ.A Drenove
Aktiviteti 5: Realizimi me sukses i festes ne daten 1 Qershor tek Parku “Rinia”
Aktiviteti 6: Realizimi me sukses i festes mbasditen e dates 1 Qershor tek Zona pedonale

e qytetit.
12 Indikatorët Gjatë zbatimit të këtij projekti perveç fëmijëve të kopshteve do të marrin pjesë edhe

fëmijët e klasave fillore të Bashkisë.
13 Organizata/ Institucioni zbatues Bashkia Korçë NSHMAC
14 Struktura Përgjegjëse Drejtoria e Hartimit dhe Implementimit të Projekteve dhe Turizmit
15 Shënime
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Projekti “Bursa për gjimnazistët”

Projekti “Libra shkollore per femijet ne nevoje”

Nr
1 Programi Qyteti Social
2 Titulli i projektit Libra shkollore per femijet ne nevoje
3 Kohëzgjatja Nё vazhdimёsi
4 Data e fillimit Shtator –Tetor 2017
5 Donatorë potencialë -
6 Kostoja totale 300 000 lekë

Nr.
1 Programi Qyteti mbështet të  rinjtë
2 Titulli i projektit Bursa për gjimnazistët
3 Kohëzgjatja 2017-2018
4 Data e fillimit Nëntor  2017
5 Donatorë potencialë
6 Kostoja totale 1 325 000 Lek
7 Fondi i bashkisë 1 325 000 Lek
8 Fond shtesë
9 Rezultatet Vlerësimi moral dhe material i nxënësve të klasave të njëmbëdhjeta dhe të

dymbëdhjeta me të gjitha notat dhjeta nga shkollat e mesme në qytet dhe
njësite administrative, që i bashkangjiten Bashkisë Korçë.
Realizimi i ceremonisë së shpërndarjes së çertifikatave për dhënien e
stimulit.

10 Objektivat Qëllimi: Stimulimi dhe nxitja e nxënësve për arritjen e rezultateve sa me të
larta.
Objektivi 1: Vlerësimi i nxënësve për rezultatet e larta në mësime, duke çuar në
progres të mëtejshëm për vitet akademike në vazhdim.
Objektivi 2: Nxitja e brezave të tjerë që do të vijnë, për arritjen e rezultateve të
mira.
Objektivi 3: Stimulimi i nxënesve  në formën e një vlerësimi material, i cili do të
jetë i vlefshëm në të ardhmen.

11 Indikatorët - Rritja e motivimit të nxënësve për rezultate të larta
- Nxitja e brezave te ardhshem

12 Aktivitetet kryesore - Përcaktimi i nxënësve me të gjitha notat dhjeta me ndihmën e Drejtorisë
Arsimore Rajonale.
- Përpilimi i listës me nxënësit që  përfitojnë  bursë  dhe dorëzimi i saj në bankë
për kalimin e bursës.
- Zhvillimi i ceremonise së shpërndarjes së çertifikatave për dhënien e stimulit.

13 Organizata/ Institucioni zbatues NSHMAÇ, Bashkia Korçë
14 Struktura Përgjegjëse Drejtoria e Hartimit dhe Implementimit të Projekteve dhe Turizmit
15 Shënime
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7 Fondi i bashkisë 300 000 lekë
8 Fond shtesë -
9 Rezultatet
10

Objektivat
Dhënia e mjeteve shkollore për fëmijët në nevojë, si një ndihmesë për ndjekjen e
shkollë.

11 Indikatorët Rreth 100 fëmijë të sistemit 9-vjeçar do të pajisen me libra shkollorë

12 Aktivitetet kryesore  Identifikimi i fëmijëve në nevojë
 Krijimi i një database me të gjitha të dhënat e nevojshme.
 Përcaktimi i librave shkollore qe nevojiten.
 Blerja e librave shkollore dhe paketimi i tyre.
 Njoftimi i familjeve të fëmijëve për datën e shpërndarjes së librave dhe

organizimi i këtij aktiviteti.
 Zhvillimi i aktivitetit me pjesmarrjen e fëmijëve, familjeve të tyre, bashkisë

dhe të ftuarve të tjerë
- .

13 Organizata/ Institucioni zbatues Bashkia Korçë NSHMAC
14 Struktura Përgjegjëse Drejtoria e Kujdesit Social
15 Shënime

Projekti “Kampi veror”

Nr.

1 Programi Qyteti Social

2 Titulli i projektit Kampi veror

3 Kohëzgjatja 1 muaj

4 Data e fillimit Korrik 2017

5 Donatorë potencialë Terre ded Homme, UNDP, Ëorld Vision, CRCA, Fondacioni Dorcas, Save the Children

6 Kostoja totale 345, 000 lekë

7 Fondi i bashkisë 345, .000 lekë
8 Fond shtesë

9 Rezultatet  Shpenzimi i kohes se lire me aktivitet fizik.
 Rritja e aftesive sociale neperjmet shoqerizimit me grupe te reja dhe

lojrave psiko-sociale.
 Rritja e nivelit te resiliences tek femijet
 Edukimi mbi problematikat sociale (alkoli/duhani/droga/ndotja e

mjedisit/rendesia e shkolles)
 Rritja e aftesive krijuese nepermjet artit figurativ (vizatim, facepainting)
 Edukimi kulturor dhe historik mbi pjese te rendesishme te qytetit
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10 Objektivat 1. Te krijohet nje mjedis i sigurt dhe mikprites per argetim, edukim dhe
shoqërizim të fëmijëve, me një fokus të veçantë tek fëmijët në
nevojë/rrezik.

2. Te argetohen femijet, te zhvillohen aftësite sociale, aftësite për jetën dhe
aftësite vetëmbrojtëse nepermjet lojrave.

3. Te promovohet dhe fuqizohet pjesëmarrja e fëmijëve në gjithë procesin e
vlerësimit, planifikimit, zbatimit, monitorimit dhe vlerësimit të Kampit.

4. Te ndërgjegjësohen dhe  te ndërtohen njohurite dhe aftësite në lidhje me
çështjet e mbrojtjes dhe të drejtave të fëmijëve.

5. Te identifikohen fëmijët në rrezik apo nevojë për mbështetje dhe mbrojtje
nga ana e NjMF-së, si dhe referim dhe trajtim të këtyre fëmijëve.

6. Te zhvillohet partneriteti mes organizatave dhe strukturave të ndryshme
lokale për çështjet e mbrojtjes dhe mirëqenies së fëmijëve

11 Aktivitetet kryesore  Ngritja e grupi te punes qe do te kene pergjegjesi gjate gjithe procesit te
organizimit te kampit.

 Fushata marketing dhe promovimi në media.
 Pergatitja dhe shperndarja e aplikimeve per te interesuarit.
 Pergatitja e programit te kampit veror.
 Regjistrimi i femijeve.
 Percaktimi i stafit te kampit veror (menaxheri i kampit, grupet drejtuese)
 Fillimi i punes nga stafi i kampit veror (pergatitja e rregullores se kampit,

pajtimi me transportin, ushqimin, bazen materiale).
 Fillimi i Kampit veror nga grupi i pare i femijeve

12 Organizata/ Institucioni zbatues Bashkia Korçë NSHMAC

13 Struktura Përgjegjëse Drejtoria e Kujdesit Social
14 Shënime

15 Programi Qyteti Social

Projekti “Respekt për mësuesit”

Nr.

1 Programi Bashkia për qytetarët

2 Titulli i projektit Respekt për mësuesit
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3 Kohëzgjatja 7  Mars 2017

4 Data e fillimit Mars  2017

5 Donatorë potencialë

6 Kostoja totale 500, 000 Lek
7 Fondi i bashkisë 500, 000 Lek

8 Fond shtesë

9 Rezultatet - Realizimi i një pritje nderi në respekt dhe mirënjohje të mësuesve
korçarë në pension.

- Ruajtja  dhe përcjellja e kësaj tradite në brezat e rinj.

10 Objektivat - Vlerësimi i kontributit të mësuesve korçarë në vite.

11 Indikatorët - Rritje e vleresimit dhe nderimit të mësuesve
12 Aktivitetet kryesore - Hartimi i nje database me mësuesit pensionistë që jetojnë në Korçë

- Përgatitja dhe shpërndarja e kartolinave të urimit për të gjithë
mësuesit e Korçës

- Përgatitja e ftesave për aktivitetin.
- Realizimi i një pritje koktej për të ftuarit.

13 Organizata/ Institucioni zbatues NSHMAÇ, Bashkia Korçë

14 Struktura Përgjegjëse Drejtoria e Hartimit dhe Implementimit të Projekteve dhe Turizmit

15 Shënime
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Edhe për vitin 2017 në buxhetin e këtij institucioni duke u bazuar edhe në marrëveshjen midis
Bashkisë Korçë dhe Universitetit Politeknik të Tiranës, është përfshirë dhe projekti i bashkëpunimit
midis Bashkisë dhe Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës, në zbatim të ligjit nr. 9741 datë
21.5.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, në vlerën 6,000 mijë lekë nga të cilat 1,068
mijë lekë shpenzime operative dhe 4,932 mijë lekë investime (blerje paisje). Masteri profesional në
Restaurimin e Monumenteve të Kulturës (MPRMK) synon të krijojë një program trajnimi të bazuar në
një qasje metodologjike shumëdisiplinore në të cilin bashkëjetojnë dhe bashkëveprojnë njohuri historike
dhe tekniko-shkencore, që në fund të formojë pjesëmarrësit në fushën e konservimit, në kantieret e
restaurimit arkitekturor dhe artistik në kompleksitet të lartë.
Pjesë përbërëse e buxhetit të këtij institucioni janë dhe miratimi nga ana e KB të normativave si më
poshtë:
1. Miratimi i periudhës së ngrohjes në 19 objektet arsimore për periudhën 15 Nëntor 2016 – 15 Mars
2017.
2. Miratimi i normativave të konsumit të druve të zjarrit prej 6 mst (katër) për çdo stufë zjarri për 1
(një) klasë mësimore për periudhën 15 Nëntor 2016– 15 Mars 2017.
3. Miratimi i kuotës së  trajtimit ushqimor të fëmijëve në vlerën 2,000 lekë/muaj.
4. Miratimi i normativave ditore për çdo objekt arsimor që ngrohet me kaldajë dhe funksionon me
karburant ose gaz të lëngshëm, si dhe kohëzgjatjen e punës sipas tabelës së mëposhtme :

Nr. Institucionet arsimore Sasia( litra, kg /1 ditë) Orë Pune

1 Shk. “Sotir Gurra” 80 4
2 Shk.”Sevasti Qiriazi” 60 4
3 Shk.”Pandeli Cale” 80 4
4 Shk.”Naim Frashëri” 80 4
5 Shk.”Raqi Qirinxhi” 80 4
6 Shk.”Ymer Dishnica” 60 4
7 Shk.”Th.Gërmënji” 80 4
8 Shk.”Fan Noli” 70 4
9 Shk.”Faik Konica” 80 4

10 Shk.”Ndërtimi” 80 4
11 Shk.”T.Tashko Koço” 100 5
12 Shk.”Demir Progri” + Baza 80 4
13 Shk.”Mësonjëtore” 70 4
14 Konvikti e shk. së Gj.Huaja 80 4
15 Kopshti nr.16 60 6
16 Kopshti nr.17 60 6
17 Shk.”Isuf Gjata” 60 4
18 Shk.”Irakli Tërova” 40 4
19 Shk. “Stavri Themeli” 80 4
20 Automjeti Fugon 250 (1 muaj) ----
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5. Miratimi i normativave mujore për çdo institucion arsimor për materialet e pastrimit për çdo
pastruese.

Nr. Materialet e pastrimit Sasia Periudha (muaj)

1 Fshesa 2 copë 1
2 Sapun 2 copë 1
3 Pluhur larës dore 2 kg 1
4 Pluhur larës lavatriçe (lavanteria) 15 kg/muaj 1
5 Pastrues xhamash 1,5 litra 1
6 Ilaç enësh (kuzhina) 25 litra 1
7 Solucion pllakash 2 litra 1
8 Acid banje 2 litra 1
9 Shtupa pastrimi 2 copë 1
10 Shkopinj për shtupat dhe fshesa 2 copë 1
11 Kosha mbeturinash 2 copë 6
12 Kova pastrimi 1 copë 6
13 Klor pluhur 5 kg 1
14 Piceta pastrimi+tela+sfungjera 2 copë 1
15 Farashkë 1 copë 6

TË ARDHURAT E NSHMAÇ
Planifikimi i të ardhurave për NSHMAÇ për vitin 2017 është në vlerën 11,050 mijë lekë dhe jepet e
detajuar në tabelën e mëposhtme:

000/lekë

Emërtimi F2015 Pl 2016 Real  11 m

Pl
Pritshem
16 Pl 17 DifPl17-Pl16

DifPl17-
Pl Prit16

Arsimi parashkollor (kopshte +
cerdhe) 9,929 13,300 9,180 9,500 9,950 (3,350) 450

Arsimi parauniversitar 424 500 303 400 270

Konvikte 244 300 300 300 830 530 530

Totali i të ardhurave 3,766 14,100 9,783 10,200 11,050 (2,820) 980

Më poshtë po paraqesim të detajuar realizimin 11 mujor dhe planin e pritshëm të vitit 2016 për këtë
institucion.

Përshkrimi I investimit Fakt 2015 Pl 2016 Fakt 11 m 2016 Pl Pritshem 2016

Pjesë kaldaje 82,000 81,900 81,900
Pjesë kaldaje 100,000 100,000
Radiatorë 100,378 100,000 99,820 99,820
Pore zjarri 678,000 920,000 920,000
Moket 264,000 660,000 612,000 612,000
Kompjuter, printer 97,902 260,000 119,880 219,880
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Fotokopjues 50,000 40,000 40,000
Pompë qarkulluese 130,000 130,000
Pompë zhytëse kopshti nr. 3 80,000 59,400 59,400
Soba me gaz 196,000
Soba druri 252,000
Grilla 82,000
Dyshekë 108,000
Krevate fëmijësh 383,400
Televizor 50,000 42,000 42,000
Video 20,000 20,000
Fshesë me korrent 10,000 5,880 5,880
Stofë profesionale 250,000 195,000 195,000
Trapan 10,000 8,000 8,000
Troko 10,000 7,900 7,900
Bolier 60,000 60,000
Frigorifer banak 100,000 80,000 80,000
Rikonstruksion i çatisë shkolla Marjan 1,800,000 1,334,347 1,336,410
Mbikqyrje e punimeve Rikonstruksion i çatisë shkolla
Marjan 45,000 17,880 17,880
Kolaudim e punimeve Rikonstruksion i çatisë shkolla
Marjan 4,500 4,500
Rikonstruksion i çatisë + klasa + banja shkolla Gjonbabas 1,700,000 1,700,000
Mbikqyrje i çatisë + klasa + banja shkolla Gjonbabas 30,000 30,000
Kolaudim i çatisë + klasa + banja shkolla Gjonbabas 3,000 3,000
Paisje sinjalizuese kundra zjarrit 100,000 100,000
Fikse zjarri 299,900 201,600 201,600
Paisje zyre universiteti (e detajuar si më poshtë) 3,000,000 - 3,000,000
Paisje kompjuterike (kompjuter Desktop icore 7, printer
b&ë) 1,052,000 1,052,000
Fotokopje 148,000 148,000
Video projektor+perde 240,000 240,000
Paisje zyre 1,560,000 1,560,000

Total Arsimi parashkollor 2,161,680 9,874,400 2,905,607 9,075,170



BASHKIA KORCË

95

BUXHETI 2017

Pompë kaldaje qarkulluese 200,000 200,000
Radiatorë 90,622 100,000 95,720 95,720
Automat elektrik 100,000 100,000
Sistemi i ngrohjes Shkolla e Muzikës 2,007,000
Totali  Arsimi  i mesëm 2,097,622- 400,000 95,720 395,720

NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE
Edhe për vitin 2017 në buxhetin e Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike janë përfshirë funksionet e reja
nga transferta specifike (ujitja dhe kullimi dhe rrugët rurale), si dhe buxheti për shërbimet publike i
Njësive Administrative.
Buxheti i planifikuar për vitin 2017 do të jetë në vlerën 327,108 mijë lekë i detajuar si më poshtë:
Sipas burimeve të financimit ky buxhet paraqitet:
-280,953 mijë lekë është buxheti nga të ardhurat e Bashkisë, transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat
e vetë institucionit.
-46,155 mijë lekë është buxheti për funksionet e reja nga transferta specifike.
Sipas funksioneve ky buxhet paraqitet:
-Rrugët Rurale 6,393 mijë lekë

-Ujitja dhe kullimi 39,762 mijë lekë
-Ndërmarrja e Shërbimeve Publike 280,953 mijë lekë
Buxheti i rrugëve rurale nga transferta specifike është 6,393 mijë lekë. Në këtë transfertë
përfshihen fondet për rrugët rurale të transferuara nga Qarku në Bashki. Ky fond krahasuar me vitin
2016 ka një rritje prej 126 mijë lekësh. Në këto fonde bëjnë pjesë fondet për paga, sigurime shoqërore,
shpenzime operative si më poshtë:
-Shpenzime për paga 4,300 mijë lekë
-Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore 718 mijë lekë
-Shpenzime operative 1,375 mijë lekë
Total 6,393 mijë lekë
Detajimi i shpenzimeve operative jepet si më poshtë:

000/lekë

Emërtimi Pl 2016
Fakt 11 m

2016
Pl Pritsh

2016 Pl 2017 Dif Pl17-Pl16
Dif Pl17-Pl

pritsh 16

Gazoil 1,800 1,793 1,800 500 (1,300) (1,300)

Materiale ndërtim 1,200 1,200 1,200 290 (910) (910)
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Kripë 242 242 35 (207) (207)

Vaj për mjetet e transportit 60 60 60

Veshje pune 50 50 50

Cizme këpucë meshini 20 20 20

Tombino betoni 50 50 50

Dërrasë ndërtimi dhe e punuar 50 50 50

Riparime mirëmbajtje mjete transporti - -

Pjesë këmbimi goma bateri 50 50 50

Antifrizë 20 20 20

Shpenzime të sig të mjeteve të transportit 30 30 30

Vegla pune 70 70 70

Shpenzime të tjera 50 50 50

Hekur dhe llamarina 50 50 50

Klor 50 50 50

Total rrugët rurale 3,242 2,993 3,242 1,375 (1,867) (1,867)

Në transfertën specifike të vitit 2017, janë fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond bëjnë pjesë
fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Numri i
punonjësve do të jetë 25.

Buxheti i ujitjes dhe kullimit nga transferta specifike është 39,762 mijë lekë. Në këtë transfertë
përfshihen fondet për ujitjen dhe kullimin. Ky fond krahasuar me vitin 2016 ka një rritje prej 9,801 mijë
lekësh. Në këto fonde bëjnë pjesë fondet për paga, sigurime shoqërore, shpenzime operative si më
poshtë:
-Shpenzime për paga 13,000 mijë lekë
-Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore 2,655 mijë lekë
-Shpenzime operative 24,107 mijë lekë
Total 39,762 mijë lekë
Detajimi i shpenzimeve operative jepet si më poshtë:

000/lekë

Emërtimi Pl 2016
Fakt 11
m 2016

Pl Prit
2016 Pl 2017

Dif Pl17-
Pl16

Dif Pl17-
PlPrit 16

Gazoil 3,107 3,107 3,107 7,989 4,882 4,882

Vaj për mjetet e transportit 300 300 300 300 - -
Riparime mirëmbajtje mjete
transporti 2,200 1,234 2,200 (2,200) (2,200)

Veshje pune 213 213 213

Materiale ndërtimi 4,600 4,600 4,600

Cizme këpucë meshini 120 120 120
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Tombino betoni 3,500 3,500 3,500

Dërrasë ndërtimi dhe e punuar 200 200 200
Riparime mirëmbajtje mjete
transporti 2,900 2,900 2,900

Pjesë këmbimi goma bateri 1,000 1,000 1,000

Antifrizë 180 180 180
Shpenzime të sig të mjeteve të
transportit 735 735 735

Vegla pune 350 350 350

Shpenzime të tjera 500 500 500

Hekur dhe llamarina 250 250 250

Klor - -

Mirëmbajtje stacion pompimi 720 720 720

Materiale hidraulike 550 550 550

Mirëmbajtje stacion pompimi 800 480 700 (800) (700)

Pastrimi I kanaleve kullues 10,000 7,785 7,785 (10,000) (7,785)

Total Bordi i kullimit 16,407 12,906 14,092 24,107 7,700 10,015

 Numri i punonjësve për vitin 2017 do të jetë 294. Në këtë numër përfshihen punonjësit e NSHP,
të Njësive Administrative dhe Rrugëve Rurale. Buxheti i Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike
nga të ardhurat e Bashkisë, transferta e pakushtëzuar, dhe të ardhurat e institucionit është
280,953 mijë lekë i detajuar si më poshtë:

-Shpenzime për personelin 128,287 mijë lekë
-Shpenzime korrente 117,736 mijë lekë
-Shpenzime për investime (blerje paisje) 34,930 mijë lekë
Total 280,953 mijë lekë
Fondi i planifikuar i shpenzimeve për paga për vitin 2017 do të jetë 109,930 mijë lekë dhe krahasuar
me fondin e planifikuar të vitit 2016 ka një rritje prej 28,642 mijë lekë.
Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore për vitin 2017 do të jetë 18,357 mijë lekë dhe krahasuar me
fondin e planifikuar të vitit 2016 ka një rritje prej 5,222 mijë lekë .
Fondi i planifikuar për shpenzime operative do të jetë 117,736 mijë lekë duke e krahasuar me fondin e
planifikuar të vitit 2016 ka një rritje prej 1,848mijë lekë.
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Detajimi i këtyre shpenzimeve jepet si më poshtë:
000/lekë

Emertimi
Fakt
2015

Det
2015

Real
det Pl 2016

Fakt 11 m
2016

Pl
Pritsh
2016 Pl 2017

Dif Pl17-
Pl16

Dif Pl17-Pl
Pritshem 16

Shërbimi i rojeve 12,578 11,489 10,008 11,722 15,720 4,231 3,998

Materiale elektrike 891 2,331 2,331 5,119 1,942 5,119 12,000 6,881 6,881

Gazoil 5,406 2,510 2,500 11,160 6,541 6,541 9,511 (1,649) 2,970

Benzinë 1,447 1,400 1,188 1,400 1,562 162 162

Vaj për mjetet e transportit 150 343 343 343 600 257 257

Kancelari 98 158 158 148 148 148 240 92 92
Materjale
pastrimi,dezifenktim,ngrohje 41 750 476 530 840 90 310

Dokumentacion 40 69 69 69 100 31 31

Veshje pune 391 370 370 370 337 (33) (33)

Cizme këpucë meshini 140 140 140 100 (40) (40)

Plehra organik 1,355 827 827 827 960 133 133

Pleh kimik insekticide 805 376 376 376 400 24 24
Mirëmbajtje stacion
pompimi - -

Materiale ndërtimi 8,570 11,110 4,995 7,141 14,350 3,240 7,209

Tombino betoni 2,412 2,412 50 50 (2,362)

Dërrasa ndërt dhe e punuar 351 372 372 372 350 (22) (22)

Materiale hidraulike 708 9 9 1,912 1,412 1,912 1,850 (62) (62)

Posta 3 20 5 15 30 10 15

Shërbime telefonike 38 60 49 80 96 36 16

Pjesë këmbimi goma bateri 663 5,350 1,448 4,830 2,050 (3,300) (2,780)

Antifrizë 160 160 160
Riparime, mirëmbajtje mjete
transporti 446 800 550 800 1,400 600 600
Shp të siguracionit të
mjeteve të transportit+taksa 476 2,562 1,264 2,562 970 (1,592) (1,592)

Dieta 200 300 248 250 360 60 110
Energji elektrike,ndricim
rrugor 27,289 44,550 32,408 42,000 48,000 3,450 6,000
Ujë për vaditje çezmat
publike 3,640 4,000 1,766 2,200 2,880 (1,120) 680

Vegla pune 394 660 499 600 540 (120) (60)

Bojë vaji 192 200 117 117 360 160 243

Bojë printeri 183 119 119 119 240 121 121
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Shpenzime të tjera 343 500 356 500 410 (90) (90)

Hekur dhe llamarina 394 540 540 540 660 120 120

Vendime gjyqësore 5,566 5,566 5,566 (5,566) (5,566)

Mirëmbajtje kulla 200 200 (200) (200)

Blerje bitum për spërkatje 685 - -

Klor 282 282 282 250 (32) (32)
Pagesë për shërbim
topografik 464 464 464 (464) (464)

Bojë sinjalistike horizontale - -

Llampa ekonomike 630 (630) -

Kripë 200 200 200

Vaj për ekskavator 401 401 401 (401) (401)

Hekura dhe rakorderi 501 (501) -

Shirita dekorative 960 (960) -

Llampa për NJA 960 (960) -

Tubo e profile hekuri 436 436 436 (436) (436)

Lëndë druri për urat 82 82 82 (82) (82)

Printime 60 60 60 - -

Riparim paisje zyre 48 100 83 83 100 - 17
Total shp operative
NSHP 67,825 5,008 4,998 115,888 78,302 101,609 117,736 1,848 16,127

Bazuar në gjendjen teknike dhe verifikimin e harxhimit të karburanteve nga ana e mjeteve që përdoren
në Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike, kërkojmë të miratohen limitet e harxhimit si më poshtë:

E m r i  i  a u t o m j e t i t Normativa e konsumit në muaj

Gazoil/100km

Normativa e konsumit në muaj

Benzinë 100/km

1.Automjet Benz ML 320
AA 585 CB

400

2.Kamion Nissan koshi
AA 579 NA

200

3.Automjet-KO2546B
ssssfsdsdsffffggfgKKKKk
kgKKKOKO“Iveko”targ.K
O 6774

200

4.Automjet KO0135B
“Benc”targ.K0135

420

5.Automjet KO 6774B 300

6.Automjet AA312FX 200

7.Autoveturë AA368OR 200

8.Automjet AA239NY 300
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Normativat e karburantit për Njësitë Administrative për vitin 2017

9.Makine Man Ko7824B 400

10.Ekskavator Benati 1,500

11.Ekskavator I ri 800

12. Ekskavator I ri 800

13.Ekskavator I ri 800

14.Traktor KO 3974 40

15.Prerëse asfalti 15

16.Gjeneratori 25 0

17..Fadroma JCB KO
7718B

320

18.Ruli 30

19.Motokorëset 50/20

20. IFA KO 0180 A 280

21.Motoseka 10

22.Kamion Man KO
7078B

400

E m r i  i  a u t o m j e t i t Normativa e konsumit në muaj
Gazoil/100km

Normativa e konsumit në muaj
Benzinë 100/km

1.Automjet AA228GR
Bulgarec

200

2.Makine pastrami
DR2226D Bulgarec

200

3.Kamion AA 226 GR
Voskop

350

4.Automjet AA 231 GR
Drenove

350

5.Automjet  KO 6921 B
Voskopoje

400

6.Automjet KO 2120 B
Mollaj

400

7. Automjet KO6056B
Vithkuq

250

8.Kamion I ushtrise 50

9. Automjet AA 377IR
(rezerve)

250

10.Automjet (qeramarrje
Lekas)

250

11.Kamion Man
KO9422A

400

12.Fadroma APV Tip Fiat
KO 8205 A

600

13.Skrep I vogel NJA
Drenovë

200 0
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Investimet
Fondi i planifikuar për investime për vitin 2017 do të jetë në vlerën prej 34,930 mijë lekë. Krahasuar
me planin e vitit 2016 ka një rritje prej 6,484 mijë lekë. Detajimi i investimeve do të bëhet me urdhër të
Kryetarit të Bashkisë.

Realizimi i investimeve për periudhën janar – nëntor 2016 dhe plani i pritshëm 2016, ku burimi i
financimit janë të ardhurat e Bashkisë dhe të ardhurat e institucioonit jepen si më poshtë:

Përshkrimi I investimit Fakt 2015 Det 2015 Real det Pl 2016
Fakt 10 m
2016

Pl Prit
2016

Pusi 4,155,600 3,374,800 2,157,840 2,414,344
Shtylla metalike 473,760 480,000 480,000 480,000
Idrant  vaditës 1,656,848 1,392,645 1,214,987 1,392,645
Mbikqyrje punime pusi 22,080 13,200 13,200
Kolaudim punime pusi 34,000 34,000 34,000
Ndriçues elektrike 125 W 685,320 604,956 604,956 604,956
Pompa të ndryshme 310,800 272,400 272,400 272,400
Kufizues trafiku 396,000 814,678 814,678 814,678
Makine Korrëse bari 855,705 381,600 381,600 381,600
Makinë transporti kosh 1,896,000
Sinjalistike vertikale 406,800 274,200 274,200 274,200
Makinë transporti mbeturina 3-5 ton 1,560,000 1,560,000 1,560,000
Makinë për programin pëermirëso qytetin 560,000 532,800 532,800
Punime të brendshme në inkubator 2,646,003
Vegla pune 66,000 273,600 273,600 273,600
Makinë pastrimi aspirator 100,000 100,000
Makinë pastrimi bore 600,000 600,000
Pemë dekorative 1,500,000 1,500,000
Porta hekuri dhe priza betoni për kanalet vaditës 5,330,880 5,330,880 5,330,880
Shtese 20% porta hekuri dhe priza betoni për
kanalet vaditës

14.Fadroma Voskop 600

15.Skrep I vogël NJA
Mollaj

200

16. Makinë bore pastrimi 100
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Kolaudim porta hekuri dhe priza betoni për kanalet
vaditës 17,600 17,600 17,600
Kolaudim pastrimi I kanaleve me ekskavator 26,000 26,000 26,000
Rikontruksioni I catisë të zyrave e magazinës 597,600 597,600 597,600
Hidroizolimi I oficinës 101,184 101,184 101,184
Suvatimi I zyrave dhe banjat 959,980 538,800 538,800
Makinë pastrimi për NJA Vithkuq 540,000 540,000
Makinë për administratën e Nj Administrative 840,000 840,000
Prerëse bari 270,000 234,000 234,000
Automjet për institucionin 852,000
Matrapik 147,600
Trapan 60,000
Troko 30,000
Trakon I madh 25,000 20,800 20,800
Trakon I vogël 20,000 16,600 16,600
Pompë pastrimi për kanalet vaditës 90,777 90,000 90,000
Helikopter nivelues për betonin 200,000 200,000
Makinë pastrimi për ujin e liqenit në Parku Rinia 140,000 140,000
Kamion vetëshkarkues 15 ton 2,220,000 2,220,000 2,220,000
Rimorkiator 1,800,000 1,800,000 1,800,000
Kosha mbeturinash 224,900 224,900 224,900
Blerje pasije të ndryshme 2,435,688
Blerje kondicioner inverter 2,774,400
Orendi zyre 306,000
Rikonstruksioni I zyrës kreative 653,248
Makinë 3 akse me vinc

Makinë vijëzimi

Borë pastruese

Blerje printeri fotokopje 70,000 60,000 50,000 50,000
Blerje kompjuteri 689,720 960,456 960,456 100,000 99,000 99,000
Total 18,977,569 960,456 960,456 28,446,003 19,934,425 24,335,787
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Investimet e realizuara për periudhën janar-nëntor 2016 nga fondi tranzitor jepet si më poshtë:

Detyrime investime nga fondi tranzitor NSHP

Emërtimi Det 2015 Fakt 11m
Pl Pritshem

16

Ndërtim kanaleve të ujrave të bardha-Drenovë 2,578,426 1,683,369 1,683,369
shtesa 20% Ndërtim kanaleve të ujrave të bardha-Drenovë 336,673 336,673

Linja elektrike Voskopoj Ndërtim kanaleve të ujrave të bardha-Drenovë -
Shipsk Ndërtim kanaleve të ujrave të bardha-Drenovë 762,000 762,000
Rruga e fshatit Panarit 756,000 756,000
Mbikqyrje e punimeve për objektin Ndërtim I kanaleve të ujrave të bardha -
Drenovë 42,500 3,822 3,822
Kolaudim i punimeve për objektin Ndërtim I kanaleve të ujrave të bardha -
Drenovë 8,500 8,500 8,500
Rikonstruksion I ndriçimit të brendshëm dhe kanalizimeve të ujrave të zeza-
Pulahë 798,720 583,440 583,440
Mbulim I kanalit të ujrave të zeza-Boboshticë 1,676,189 1,070,240 1,070,240
Mbikqyrje e punimeve për  objektin Mbulim I kanalit të ujrave të zeza-
Boboshticë 27,600 2,700 2,700
Kolaudim I punimeve për objektin Mbulim I kanalit të ujrave të zeza-
Boboshticë 5,500 5,500 5,500
Riparim I rrugës  Voskopojë-Lekas 1,146,313 0 0
Mbikqyrje e punimeve për objektin  Riparim I rrugës  Voskopojë-Lekas 15,350 0 0
Kolaudim I punimeve për objektin  Riparim I rrugës  Voskopojë-Lekas 3,000 0 0
Sistemim qendra e fshatit Vithkuq 360,613 237,481 237,481
Riparim ura e fshatit Panarit 239,359 198,000 198,000
Mur mbrojtës te Prroi I Mullirit-Damjanec 39,618 25,800 25,800
Mur mbrojtës te  Ura Varrshehit-Goskovë Lart 58,107 50,880 50,880
Vendosje tombino - Polenë 15,012 10,080 10,080
Vendosje tombino - Damjanec 37,530 25,200 25,200
Vendosje zgare metalike - Voskop 10,382 9,000 9,000
Muri rrethues në zgjerimin e varrezave publike Drenovë 402,408 402,408
Rrethimi I verrezave publike fshati Ravonik 395,208 395,208
Punime rrethimi I fushës së mbetjeve urbane,hapje kanali e  cakullim rruge -
Voskopojë 499,940 352,020 352,020
Rrethimi I varrezave të fshatit dhe sistemimi I parkingut të automjeteve të
institucionit - Bulgarec 958,268 627,899 627,899
Sistemim I rrugës Shipskë 453,773
Rruga e fshatit Cemericë 634,800 634,800
Sistemim rruge,Lagje Dukas - Vithkuq 354,931 241,065 241,065
Total  Fondi tranzitor 8,875,858 8,422,085 8,875,858
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Të ardhurat
Për vitin 2017 të ardhurat për këtë njësi shpenzuese janë planifikuar në vlerën 3,675 mijë lekë. Të
ardhurat e këtij institucioni paraqiten sipas tabelës së mëposhtme:

000/lekë

Emërtimi F2015 Pl 2016 Real  11 m PP 16 Pl 17
DifPl17-
Pl16

DifPl17-
PP16

Qera Banese 957 1,250 690 800 750 (500) (50)

Privatizim banese 159 200 163 180 200 - 20

Shitje lule 57 100 32 50 70 (30) 20

Leje punimesh 170 250 171 200 200 (50) -

Përdorim mjeti 51 100 31 50 50 (50) -

Të ardhura të tjera 62 9 - 5 (4) 5

Të ardhura nga shërbimet 2310 3,200 3,061 3,200 2400 (800) (800)
Shitje makineri e paisje
skrap 1,891 (1,891) -

Totali i të ardhurave 3,766 7,000 4,148 4,480 3,675 (3,325) (805)

Klubi shumësportësh
Buxheti për vitin 2017 për Klubin Shumësportësh është në vlerën 28,589 mijë lekë i detajuar si më
poshtë:
-shpenzime personeli 8,494 mijë lekë
-shpenzime korrente 20,095 mijë lekë
Numri i punonjësve për vitin 2017 do të jetë 16.
Fondi i planifikuar për paga për vitin 2017 është 7,283 mijë lekë e krahasuar me planin e 2016 ka një
rritje prej 172 mijë lekësh.
Fondi i planifikuar për shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2017 është 1,211
mijë lekë e krahasuar me planin e 2016 ka një rritje prej 56 mijë lekësh.
Fondi i planifikuar për shpenzime operative për vitin 2017 do të jetë 20,095 mijë lekë e krahasuar me
planin e 2016 ka një rritje prej 311 mijë lekësh.
Detajimi i shpenzimeve operative jepet si më poshtë:

000/lekë

Emërtimi Fakt 2015 Pl 2016
Fakt 11 m
2016

Pl
Pritshem
2016 Pl 2017

Dif
Pl17-
Pl16

Dif Pl17-Pl
Pritshem 16

Ujë 405 633 575 633 633 - -

Energji 433 500 323 400 500 - 100
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Telefon 49 36 33 36 36 - -

Dru zjarri 131 150 150 150 150 - -

Gaz I lëngshëm 29 - -

Blerje dokumentacion 17 - -

Dieta 6,770 6,322 4,764 6,322 6,422 100 100

Meremete 59 84 84 84 50 (34) (34)

Kancelari 104 50 42 42 50 - 8

Trajtim ushqimor 5,596 6,945 5,974 6,905 7,845 900 940

Liçensime 377 450 423 450 450 - -

Trajner të jashtëm 2,100 2,194 1,956 2,171 2,274 80 103

Pagese Gjyqtari tavoline 175 200 108 200 200 - -

Bazë didaktike 368 190 180 180 200 10 20

Festa e 8 marsit 14 15 14 14 (15) (14)

Blerje uniforma 397 383 383 383 400 17 17

Hipotekim I pronave 24 - - - -

Elemente shtesë kundra zjarrit 100 50 49 49 50 - 1

Gjyqtari fushe 156 - -

Takse për ndeshje 204 204 204 250 46 46

Lyerje pallati 96 200 198 198 100 (100) (98)

Shpenzime hidraulike 120 20 20 20 20 - -

Shpenzime mirëmbajtje zyre 24 12 12 12 15 3 3

Shpenzime të tjera 50 47 48 50 - 2

Shpenzime pritje 190 - -

Printime publikime 100 - -
Shpezime për materiale (brava
dyersh) 30 - -

Lyerje me llak 118 150 147 147 150 - 3

Materiale dizifektimi 95 41 41 41 50 9 9

Materiale ndriçimi 120 120 119 119 60 (60) (59)

Vendosje xhama 149 117 116 116 60 (57) (56)

Materiale promocionale 91 80 24 80 80 - -

Total shp operative 18,437 19,196 15,986 19,004 20,095 899 1,091

Projektet 588 588 588 - (588) (588)

Shpenzime akomodimi 427 427 427
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(427) (427)

Kancelari 25 25 25 (25) (25)

Materiale promocionale 36 36 36 (36) (36)

Shpenzime pritje 100 100 100 (100) (100)
Total shp operative+projekte
KL Shumësportësh 18,437 19,784 16,574 19,592 20,095 311 503

o Trajtimi ushqimor Fondi i planifikuar për vitin 2017 është në vlerën 7,845 mijë lekë. Ky fond
do të ndahet me urdhër të drejtorit të klubit. Kjo ndarje do të jetë deri në përfundim të sezonit
2016-2017, dhe për sezonin 2017-2018 do të ketë ndryshime në vlerat e trajtimit ushqimor të
ekipeve në varësi të rezultateve dhe performancës të çdo ekipi. Pagesa mujore e trajtimit
ushqimor për çdo ekip jepet si më poshtë::

Emërtimi Shuma

1 Volejboll të rritura 131 000

2 Volejboll të rritur 74 000

3 Basket boll të rritura 80 000

4 Basket boll të rritur 70 000

5 Atletikë meshkuj 127 000

6 Atletikë femra 74 000

7 Peshëngritje 139 000

8 Gjimnastikë aerobike 50 000

9 Gjimnastikë artistike 0

10 Badmington 30,000

11 Ski 0

12 Ciklizëm 60 000

13 Alpinizëm 0

14 Ping -Pong 0

15 Tenis 0

16 Tajkondo 0

TOTALI 835 000

o Trajnerët e jashtëm
Fondi i planifikuar për vitin 2017 është 2,274 mijë lekë. Përfitues të pagesës me kohë të pjesëshme në

drejtim të skuadrave ,janë trajnierët e liçensuar nga federatat përkatëse. Vlerësimi i tyre bëhet në bazë
të kategorisë teknike që këta trajnierë posedojnë, si dhe nga niveli i ekipit që ata drejtojnë. .E gjithë kjo
marrëdhënie e këtyre trajnierëve me klubin realizohet nëpërmjet një kontratë – marrëveshje midis dy
palëve.
Numri total i trajnierëve të kontraktuar me klubin është 28 , ku  5 trajneret e lojrave me dorë të të
rriturve, rriturave ,4 trajnerët e lojrave me dorë të të rinjve dhe të rejave, 1 trajnere në gjimnastike ,2
trajnere në peshëngritje ,5 trajnerë në atletikë (të rritur , të rinj ), 1 trajner për përgatitjen fizike,1
trajner  badmingtoni, 1 ndihmës mjek, 1 trajner ski, 1 trajner alpinizëm, 1 trajner çiklizëm, 1 trajner
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ping-pong, 1 trajner sport për të gjithë, 1 trajner për para të reja,1 trajner për para të rinj dhe 1 trajner
tajkondo, në total janë 28. Pagesa e tyre jepet e detajuar si më poshtë:

Emertimi Shuma

1 Volejboll të rritura 15,600

2 Volejboll të rritur 15,600

3 Basket boll të rritura 15,600

4 Basket boll të rritur 15,600

5 Atletikë 15,000

6 Atletikë 15,000

7 Atletikë 15,000

8 Atletikë 15,000

9 Peshëngritje 15,000

10 Gjimnastikë 12,000

11 Badmington 8,000

12 Basketboll të rinj 8,000

13 Volejboll të rinj 8,000

14 Volejboll të reja 8,000

15 Basketboll të reja 8.000

16 Tajkondo 6,000

17 Përgatitjes fizike 12,000

18 Ndihmës mjek 20,000

TOTALI 227,400

o Pagesa gjyqtari tavoline
Për vitin 2017 është planifikuar në vlerën 200 mijë lekë dhe është përllogaritur në bazë të
kalendarëvë sportivë të dërguar nga federatat përkatëse (për të gjitha ndeshjet e zhvilluara brenda)
.

Gjyqtari :
16 ndeshje  volej boll të rritur të rritura x 2,000 lekë = 32,000 lekë
21 ndeshje basket boll të rritur të rritura x 4,000 ”” = 84,000 ””
12 ndeshje basket boll të rinj të reja x 2,000 ”” = 24,000 ””
20 ndeshje volej boll të rinj të reja x 2,000 “” = 40,000 “”
10 ndeshje  volej boll para të rinj para të reja x 2,000 “” = 20,000 “”

TOTALI 200,000 lekë.
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o Dietat
Për vitin 2017 janë planifikuar në vlerën 6,422 mije lekë. Përllogaritja është bërë duke u bazuar në
kalendaret sportive që dërgojnë federatat në fillim të çdo sezoni sportiv.

Ekipet Shuma
Volejboll femra 807,479
Volejboll meshkuj 481,826
Dietë administrate 200,000
Basketboll femra 729,004
Basketboll meshkuj 502,906
Atletika 1,270,620
Gjimnastika aeirobike+artistike 61,700
Peshëngritje 108,600
Basketboll te rinj 696,216
Basketboll  të reja 100,000
Volejboll të reja 810,523
Volejboll  të rinj 340,326
Ping-pong, çiklizëm, alpinizëm, badminton, ski,
taekëondo

150,000

Volejboll para të reja,,para të rinj 162,800
TOTALI 6,422,000

o Liçensimet jane planifikuar në vlerën 450 mijë lekë, në bazë të rregulloreve të brendëshme të
federatave të ndryshme, për aktivitetet sportive. Tarifat janë vendosur nga federatat përkatëse.

o Taksë për ndeshje për vitin 2017 është planifikuar në vlerën 250 mijë lekë. Pagesa e kësaj
takse  paraqitet e detajuar si më poshtë:

Gjyqtari (teknikë fushe) Federatat (volejboll ,basketboll)

Volejboll femra 7 ndeshje x 12,000 lekë = 84,000 lekë
Volejboll të meshkuj 9ndeshje x 12,000 “”= 108,000 “”
Volejboll të rinj 6 ndeshje x 3,000 “”= 18,000 “”
Volejboll të reja 6 ndeshje x 3,000 “”= 18,000 “”
Volejboll para të rinj 4 ndeshje x 3,000 „“= 12,000 „“
Volejboll para të reja 4 ndeshje x 2,500 „“= 10,000 „“

TOTALI 250,000 lekë

Të ardhurat e institucionit:
Planifikimi i të ardhurave për klubin shumësportësh për vitin 2017 do të jetë në vlerën 90 mije lekë dhe
këto të ardhura do të përdoren për shpenzimet operative të institucionit.
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Realizimi 11 mujor i investimeve për vitin 2016 jepet si më poshtë:

Përshkrimi I investimit Fakt 2015 Pl 2016 Fakt  11 m 2016
Pl I pritshem
2016

Paisje kompjuterike 41,600

Pore qyngje 88,999

Piste për vrapim 300,000 275,880 275,880

Kompjuter + printer 40,000 33,000 33,000

130,599 340,000 308,880 308,880

Klubi i Futbollit
Kjo njësi shpenzuese për vitin 2017 në strukturën e saj do të ketë 9 punonjës. Buxheti i këtij
institucioni është në vlerën 12,753 mijë lekë dhe është planifikuar për një periudhë 6 mujore, i
detajuar si më poshtë:
-Shpenzime për personelin 2,233 mijë lekë
-Shpenzime korrente 10,520 mijë lekë
Fondi i planifikuar për paga për periudhën janar-qershor 2017 do të jetë 1,913 mijë lekë
Gjithashtu edhe fondi i planifikuar për sigurime shoqërore për këtë periudhë do të jetë në vlerën 320
mijë lekë.
Fondi i planifikuar për shpenzime operative do të jetë në vlerën 10,520 mijë lekë.

Detajimi i shpenzime operative për periudhën janar-qershor 2017 jepet si më poshtë:
000/lekë

Emërtimi
Fakt
2015 Pl 2016

Fakt 11 m
2016

Pl Pritsh
2016 Pl 2017 Dif Pl17-Pl16

Dif Pl17-Pl
Pritsh 16

Ujë 316 480 178 480 240 (240) (240)

Energji 4,934 1,200 887 1,200 720 (480) (480)

Telefon 36 60 33 60 210 150 150

Dieta 5,939 8,344 4,733 8,344 3,800 (4,544) (4,544)

Trajtim ushqimor 7,600 11,000 8,800 11,000 5,500 (5,500) (5,500)

Materiale sportive 320 400 341 400 (400) (400)

Kancelari 49 50 50 50 - -

Detyrim financiar FSHF 270 831 270 831 (831) (831)

Total shp operative Kl I Futbollit 19,464 22,365 15,242 22,365 10,520 (11,845) (11,845)
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o Dieta
Planifikimi i shpenzimeve për dieta është bazuar sipas kalendarit sportiv. Ky fond do të jetë në vlerën
3,800 mijë lekë i detajuar si më poshtë:
Ekipi i parë 2,500 mijë lekë
Ekipi i të rinjve 600 mijë lekë
Ekipi i para të rinjve 600 mijë lekë
Administrata 100 mijë lekë

o Trajtimi ushqimor
Planifikimi i vlerës së trajtimit ushqimor për periudhën janar-qershor 2017 do të jetë në vlerën 5,500
mijë lekë (22 futbollistë* 2 mijë lekë * 5 muaj * 25 ditë = 5,500 mijë lekë).
Gjithashtu në buxhetin e këtij viti ky institucion ka planifikuar edhe shpenzime për energji elektrike,
ujë, telefon, kancelari dhe materiale sportive.

QENDRA E ARTIT DHE KULTURËS
Kjo njësi shpenzuese për vitin 2017 ka një buxhet të planifikuar në 70,357 mijë lekë me një personel
prej 47 punonjësish, i cili jepet i detajuar si më poshtë:
-Shpenzime personeli 26,960 mijë lekë
-Shpenzime korrente 40,917 mijë lekë
-Shpenzime për investime 2,480 mijë lekë
Shpenzimet për paga për vitin 2017 janë 23,200 mijë lekë dhe krahasuar me planin e vitit 2016 ka një
rritje prej 163 mijë lekësh.
Shpenzime për sigurime shoqërore janë 3,760 mijë lekë dhe krahasuar me planin e vitit 2016 ka një
rritje prej 60 mijë lekësh.
Fondi i planifikuar për shpenzime operative do të jetë në vlerën 40,917 mijë lekë dhe krahasuar me
planin e vitit 2016 ka një rritje prej 2,839 mijë lekësh.

Detajimi i shpenzimeve operative jepet si më poshtë:
000/lekë

Emertimi
Fakt

2015 Det 2015 Real det Pl 2016
Fakt 11 m

2016

Pl
Pritshem
2016 Pl 2017

Dif Pl17-
Pl16

Dif
Pl17-Pl
Pritshem
16

Ujë 457 436 167 236 250 (186) 14

Energji 1,048 1,135 944 1,135 1,300 165 165

Telefon 148 380 129 180 280 (100) 100
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ADSL 152 152 117 152 155 3 3

Shërbime postare 20 10 20 - 10

Dieta 4,649 110 110 5,234 4,553 5,284 5,655 421 371

Meremete 70 35 100 30 65

Blerje të ndryshme 40 - - - -
Shp mirëmb aparat, paisje tek dhe paisje
zyrash 150 90 40 100 10 60

Shpenzime për roje 4,237 343 343 1,340 1,156 1,340 3,000 1,660 1,660

Kancelari 96 176 57 176 180 4 4

Materiale për ndriçim 1,608 1,040 580 580 (460) -

Materiale për pastrim 80 77 80 80 - -

Blerje dokumentacioni 31 62 38 38 60 (2) 22

Mat zyre të përgjithshme 1,492 2,562 1,948 2,562 1,867 (695) (695)

Honorare 12,444 1,830 1,830 14,993 11,996 13,723 15,270 277 1,547

Festa e 8 marsit 100 52 44 44 (52) (44)

Grupet 3,500 5,306 3,745 5,306 7,000 1,694 1,694

Gazeta 225 102 101 200 (25) 99

Veshje 219 410 255 410 390 (20) (20)

Gaz per ngrohje 600 600 600 - -

Shp qera mjete transporti 406 430 347 430 210 (220) (220)

Shërbime të printimit dhe publikimit 1,055 1,650 886 1,350 1,580 (70) 230

Të tjera mat dhe shërbime 247 239 239 575 230 475 620 45 145

Shpenzime për shërbim transporti 680 680 680

Shpenzime qeramarrje 99 1,060 706 1,000 740 (320) (260)

Total QENDRA  E ARTIT DHE KULTURËS 32,138 2,562 2,522 38,078 27,497 35,287 40,917 2,839 5,630

Projektet kulturore të miratuara nga Këshilli i Kulturës, të cilat do të realizohen nga Qendra Kulturore
‘’V.Mio’’ janë në vlerën 12,662 mijë lekë të detajuara si më poshtë:

Nr. Titulli i
aktivitetit Total Honorare Dieta

Shërb. të
printimit

dhe
publikimit

Veshje Qera mjete
transporti

Shpenz.
të tjera

Qera
paisje

Materia
le

ndriçim
i

Materi
ale

zyre te
pergj.

Shërb. të
tjera

transport

1

Festivali
ndërkombëtar i
karnavaleve 3,200 900 1,200 240 150 60 150 200 300
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2

Simpoziumi ndërk.
"Skulptura e
parkut" 2,615 1,600 385 80 100 450

3

Kolonia
ndërkombëtare
"Ditët e Mios" 632 360 55 50 167

4
Koncert kuartet
harqesh 215 200 15

5
Koncert për
Ansambël harqesh 365 350 15

6 Mbrëmje muzikore 165 150 15

7
Koncert recital
pianistik 75 60 15

8
Koncert i muzikës
Vox Baroque 280 280

9

Koncert me vepra të
kompozitorëve
korçarë 265 250 15

10
Koncert "Shpirti
mbi Tastjerë" 50 40 10

11
Konert pianistik me
4 duar 115 100 15

12
Koncert recital për
violinë e piano 115 100 15

13 Festivali i kabasë 1,000 1,000

14 Korça në festë vere 800 800

15

Vallja popullore
burimore Lushnjë
2017 100 50 50

16
Koncert recital nga
artistë korçarë 115 100 15

17
Koncert festiv
popullor 300 200 100

18
Pagesa Këshilli i
Kulturës 210 210

19 Panairi i fundvitit 750 150 100 500

20 Ballo me maska 150 100 50

21
Koncert festiv
gëzuar 465 450 15

22

Pjesëmarje në
festivalin e harqeve
Elbasan 30 30
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23 Panairi i pranverës 350 150 50 150

24 Korça kult 300 200 50 50

Total 12,662 7,440 1,945 720 250 160 150 500 500 917 80

Aktivitetet e planifikuara për tu zhvilluar gjatë vitit 2017 nga Teatri A.Z.Cajupi në vlerën 10,580 mijë
lekë janë si më poshtë:

Nr. Titulli i aktivitetit Total Honorare Dieta

Materiale
zyre te

pergjithshe

Shërbime të
printimit dhe

publikimit
Materiale

të tjera Veshje

1 Rin Show 580 500 30 50

2 Teatër për fëmijë 300 250 20 30

3 Festivali i komedisë 2,500 500 1,700 300

4 Komedi gazmore 4,000 3,100 550 100 100 50 100

5 Aktivitet festiv dhe historik (teatri) 500 400 100

6 Komedi "8 gra dhe 1 mister" 1,300 850 280 50 100 20

7 Festivali Albamono 200 200

8 Variete me humor dhe këngë 600 500 30 50 20

9 Admir Doçi "Shpirti në tinguj e fjalë" 600 500 70 30

Total 10,580 6,800 2,700 230 660 70 120

Aktivitetet e planifikuara për tu zhvilluar gjatë vitit 2017 nga Biblioteka Th. Mitko në vlerën 1,540
mijë lekë janë si më poshtë:

Nr. Titulli i aktivitetit Total Honorare
Qera
paisje Dieta

Materiale
zyre te

pergjithshe
Shërbime të printimit

dhe publikimit

1 Netët korçare të poezisë 500 100 270 60 70

2 Mbrëmje poetike 2017 150 100 20 20 10

3 Artistët e vegjël 600 600

4 Festë mes librave 150 150

5 Libri im 140 80 20 20 20

Total 1,540 1,030 40 310 60 100

Investimet
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Fondi i planifikuar për investime për vitin 2017 është në vlerën 2,480 mijë lekë. Detajimi i këtij fondi
do të bëhet me urdhër të Kryetarit të Bashkisë.
Realizimi 11 mujor i investimeve për këtë institucion jepet si më poshtë:
Përshkrimi I investimit Fakt 2015 Pl 2016 Fakt 11 m 2016 Pl Pritshem 2016

Kostume klasike për karnavalet 250,000 250,000 250,000

Fizarmonikë 250,000 250,000

Printer 25,000 25,000

Ngrohësa për bibliotekën e fëmijëve 100,000 100,000

Mjete dhe paisje të tjera teknike 811,720

Krijim fondi biblioteke 770,000

Total 1,581,720 625,000 250,000 625,000

Për vitin 2017 ky institucion planifikon të sigurojë të ardhura nga shërbimet në vlerën 1,200 mijë lekë.
Më poshtë paraqitet planifikimi i të ardhurave për vitin 2017 për të gjitha Institucionet e Varësisë.

000/lekë

Nr Fakt 2015 Pl 2016 Fakt 11 M Pl 2017 Dif P17-P16 %

1 Cerdhe 1,119 1,800 1,006 (1,800) 0%

2 Arsimi parauniversitar 9,478 12,300 7,757 11,050 (1,250) 90%

3 Klubi shumësportësh 105 150 98 63 (87) 42%

4
Qendra  Kulturore V.
Mio 8 (8) 0%

5 Teatri A Z Cajupi 803 1,211 718 1,000 (211) 83%

6 Teatri A Z Cajupi 06 235 229 - #DIV/0!

7 Biblioteka Th. Mitko 428 430 386 200 (230) 47%

8 NSHP 3,765 7,000 3,966 3,675 (3,325) 53%

9 Qendra ditore 36 50 4 50 - 100%

10 Shtëpia e foshnjës 44 50 38 50 - 0%

Total 16,030 22,999 14,202 16,088 (6,911) 70%
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Paraqitja grafike

NJËSIA E MENAXHIMIT TË BANESAVE ME QËLLIM SOCIAL
Buxheti i këtij institucioni për vitin 2017 është në vlerën 3,040 mijë lekë e detajuar si më poshtë:
-Shpenzime personeli 1,726 mijë lekë
-Shpenzime operative 814 mijë lekë
-Shpenzime për investime 500 mijë lekë

Ky institucion ka nje personel prej 2 punonjësish. Buxheti për vitin 2017 është:
- shpenzime për paga janë në vlerën 1,479 mijë lekë.
-shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore janë në vlerën 247 mijë lekë.
-shpenzimet operative janë në vlerën 814 mijë lekë të detajuara si më poshtë:

Shpenzime telefonike 32,000 lekë
Sigurim prone 280,000 “”
Udhëtime dhe dieta 20,000””
Bojë printeri 32,000 “”
Kancelari 20,000 “”
Mirëmbajtje sistematike dhe urgjente e banesave 300,000 “”
Mirëmbajtje ashensori 120,000 “”
Të tjera 10,000 “’
Detajimi i investimeve në vlerën 500 mijë lekë do të bëhet me urdhër të Kryetarit të Bashkisë.

-
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Fakt 2015

Pl 2016

Fakt 10 M

Pl 2017

BASHKIA KORCË

115

BUXHETI 2017
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QENDRA DITORE E ZHVILLIMIT
Në Buxhetin e vitit 2017 për këtë institucion u planifikua fondi prej 550 mijë lekësh për realizimin
e shpenzimeve operative .Burimet financiare për këtë institucion do të jenë të ardhurat e
planifikuara për vitin 2017 në vlerën 50 mijë lekë nga vetë institucioni dhe 500 mijë lekë nga të
ardhurat e Bashkisë.

Detajimi i shpenzimeve operative jepet si më poshtë:
350,000 lekë Shpenzime vaj makine, karburant dhe antifrizë
150,000 lekë Shpenzime për servis dhe siguracion

50,000 lekë           Shpenzime për materiale të tjera

QENDRA REZIDENCIALE E ZHVILLIMIT
Edhe Qendra Rezidenciale, për një funksionim normal të këtij institucioni, për sigurimin e ngrohjes
nëpërmjet kaldajës dhe lëvizjen e mjetit që disponon ky institucion për klientët e saj, në buxhetin e
vitit 2017 ka planifikuar në shpenzimet operative 500 mijë lekë dhe investime në vlerën 200 mijë
lekë, të detajuara si më poshtë:
200 mijë lekë Shpenzime vaj makine dhe karburant
100 mijë lekë Shpenzime për servis dhe siguracion
100 mijë lekë Shpenzime për blerje dhuratash
100 mijë lekë Shpenzime të tjera
Vlera prej 200 mijë lekë do të planifikohen për investime (blerje paisje)

Shtëpia e foshnjës
Buxheti I këtij institucioni për vitin 2017 do të jetë 1,896 mijë lekë nga të cilat 50 mijë lekë janë nga
të ardhurat e institucionit dhe vlera prej 1,846 mijë lekësh nga të ardhurat e Bashkisë. Numri I
punonjësve që mbështeten nga të ardhurat e Bashkisë do të jetë 3.
Ky fond do të përdoret si më poshtë:
-Shpenzime për paga 1,367 mijë lekë
-Shpenzime  për sigurime shoqërore dhe shëndetsore 228 mijë lekë
-Shpenzime operative 300 mijë lekë të detajuara:

-naftë për ngrohje 300 mijë lekë

Në zbatim të Ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” neni 40, Ligjit nr 9936 datë 26.06.2008 “Për
menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë neni 44, si dhe Udhëzimit nr. 2 datë
6.02.2012 “i Ministrisë së Financave ‘’Për proçedurat standarte të zbatimin të buxhetit’’ kapitulli II.3.
Buxheti vendor, pika 96, detajimi i shpenzimeve operative, transferta tek organizata, tek individët
dhe detajimi i investimeve brenda të njëjtit program do të bëhet me urdhër të Kryetarit të Bashkisë
pas miratimit të buxhetit.
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PLANIFIKIMI I BUXHETIT TË BASHKISË 2018-2019
Gjithashtu në zbatim të Ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” si dhe të Udhëzimit nr. 23 datë
22.11.2016 “Për proçedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm”, përgatitja e
buxhetit vjetor është pjesë përbërëse e proçesit të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm dhe
që buxheti vjetor do të jetë viti i parë i këtij programi.

Planifikimi i buxhetit 2018 është bërë duke marrë parasysh % e rritjes sipas PBA 2017-2019.
Buxheti I Bashkisë Korçë për vitin 2018 do të jetë në vlerën 1,497,021 mijë lekë. i detajuar si më
poshtë:
Transferta e pakushtëzuar 401,315 mijë lekë
Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore 811,862 mijë lekë
Të ardhurat nga Institucionet e Vartësisë 16,480 mijë lekë
Transferta specifike 267,564 mijë lekë

Ky buxhet do të përdoret:
Shpenzime për personelin 583,182 mijë lekë
Shpenzime korrente 650,351 mijë lekë
Shpenzime për investime 263,488 mijë lekë

Buxheti i Bashkisë në vlerën 1,497,021 mijë lekë jepet i ndarë sipas programeve si më poshtë:
Programi i administratës publike 468,724 mijë lekë
Programi pastrim gjelbërim (NSHP + Ujitja dhe Kullimi) 329,973 mijë lekë
Programi menaxhimi rrugor + rrugët rurale 107,114 mijë lekë
Programi i transportit publik 7,000 mijë lekë
Programi strehimi dhe urbanistika 3,134 mijë lekë
Programi zhvillimi i sportit 29,388 mijë lekë
Programi i kulturës 73,068 mijë lekë
Programi i kujdesit social 3,776 mijë lekë
Program i arsimit 316,233 mijë lekë
Program i emergjencave civile 3,000 mijë lekë
Programi i shërbimit të borxhit afatgjatë 59,200 mijë lekë
Programi i shërbimeve të tjera publike 96,411 mijë lekë
(sh. i pastrimit, mir. e varrezave, mbrojtja nga zjarri dhe administrimi I pyjeve)

Niveli i transfertës specifike për vitin 2018 është 267,564 mijë lekë në të njëjtin nivel me vitin 2017.

Planifikimi i buxhetit 2019  është bërë duke marrë parasysh % e rritjes sipas PBA 2017-2019.
Buxheti I Bashkisë Korçë për vitin 2018 do të jetë në vlerën 1,515,665 mijë lekë. i detajuar si më
poshtë:
Transferta e pakushtëzuar 407,336 mijë lekë
Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore 824,040 mijë lekë
Të ardhurat nga Institucionet e Vartësisë 16,725 mijë lekë
Transferta specifike 267,564 mijë lekë

Ky buxhet do të përdoret:
Shpenzime për personelin 589,428 mijë lekë
Shpenzime korrente 663,044 mijë lekë
Shpenzime për investime 263,193 mijë lekë



BASHKIA KORCË

118

BUXHETI 2017

Buxheti i Bashkisë 2019 në vlerën 1,515,665 mijë lekë jepet i ndarë sipas programeve si më poshtë:
Programi i administratës publike 399,395 mijë lekë
Programi pastrim gjelbërim (NSHP + Ujitja dhe Kullimi) 343,966 mijë lekë
Programi menaxhimi rrugor 176,896 mijë lekë
Programi i transportit public 7,000 mijë lekë
Programi strehimi dhe urbanistika 3,196 mijë lekë
Programi zhvillimi i sportit 29,918mijë lekë
Programi i kulturës 76,274 mijë lekë
Programi i kujdesit social 3,843 mijë lekë
Program i arsimit 318,352 mijë lekë
Program i emergjencave civile 3,000 mijë lekë
Programi i shërbimit të borxhit afatgjatë 57,400 mijë lekë
Programi i shërbimeve të tjera publike 96,425 mijë lekë
(sh. i pastrimit, mir. e varrezave, mbrojtja nga zjarri dhe administrimi I pyjeve)

Niveli i transfertës specifike për vitin 2019 është 267,564 mijë lekë në të njëjtin nivel me vitin 2017
dhe 2018.

Detajimi I investimeve për vitet 2017, 2018 dhe 2019 në nivel projekti do të bëhet me urdhër të
Kryetarit të Bashkisë.

Buxheti i Bashkisë për vitin 2017 paraqitet sipas tabelave bashkangjitur materialit dhe konkretisht:
Tabela nr. 1 Buxheti i Bashkisë Korçë 2016-2017
Tabela nr. 2 Buxheti i Bashkisë Korçë 2017
Tabela nr. 3 Planifikimi i të ardhurave për periudhën 2017-2019
Tabela nr. 4 Parashikimi i shpërndarjes së burimeve financiare për periudhën 2017-2019
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BAZA LIGJORE

 Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”.
 Ligji nr. 130/2016 “Për buxhetin e vitit 2017”.
 Udhëzimi nr. 2 datë 6.02.2012 i Ministrisë së Financave ‘’Për proçedurat standarte të zbatimit të

buxhetit’’.
 Ligji bazë nr 9632, dt. 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar .
 Udhëzimi i MF nr. 32 datë 31.12.2013 “Për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël”.
 VKM nr. 573 datë 3.07.2013 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”.
 Ligjit 8756 dt. 26.03.2002 “Për emergjencat civile”, i ndryshuar.
 Vendim Nr. 329, datë 16.5.2012 ‘’ Për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore

financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të
shkaktuara nga veprimtaria njerëzore’’

 Ligji nr. 10160 datë 15.10.2009 “Për rregullimin e shërbimit të transportit për funksionarët
publikë dhe nëpunësit publikë”, i ndryshuar.

 Ligji 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar.
 V.K.M nr 1 datë 10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar.
 Ligji nr 9780 datë 16.07.2007 “Për Inspektoriatin e Ndërtimit”, i ndyshuar.
 Ligji nr 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”.
 Ligji nr. 57 datë 2.6.2016 “Për disa ndryshime në ligjin nr 9936 datë 26.06.2008 “Për

menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”.
 VKM nr 502 datë 16.04.2008 “Për administrimin e personelit të konvikteve të sistemit arsimor

parauniversitar”, i ndyshuar.
 Ligji Nn.7703, datë 11.5.1993 "Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë", të

ndryshuar si dhe të gjitha aktet nënligjore të dala për zbatimin e tij.
 VKM nr. 165 datë 2.3.2016 “Për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore për efekt page dhe

caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur të emëruar të nëpunësve civilë të punonjësve
administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore”

 VKM nr. 929 datë 17.11.2010 “Për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë”, i ndyshuar.
 VKM nr. 1198 datë 03.12.2009 “Për dietat e nëpunësve që dërgohen me shërbim jashtë

vendbanimit të tyre”.
 VKM nr. 997 datë 10.12.2010 “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim

jashtë qendrës së punës, brenda vendit”. i ndryshuar
 VKM 870 datë 14.12.2011 “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë

vendit”.
 VKM nr 243 datë 15.05.1995 “Për shpenzimet për pritjen, përcjelljen dhe trajtimin që u bëhet

delegacioneve të huaja”, i ndryshuar.
 VKM nr. 228 datë 23.04.2004 “Për rregullimin e veprimtarisë me jashtë të administratës

shtetërore’’, i ndryshuar.
 VKM nr. 511 datë 24.10.2002 të Këshillit të Ministrave “Për kohëzgjatjen e punës dhe të

pushimit në institucionet shtetërore “, të ndryshuar.
 Ligji nr. 10296 datë 8.7.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”.
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 Udhezimin nr. 30 date 27.12.2011 “ Per menaxhimin e aktiveve ne njesite e sektorit publik” i
ndryshuar.

 Ligji nr.8744, datë 22.2.2001"Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në
njësitë e qeverisjes vendore", të ndryshuar

 VKM nr 1532 datë 19.11.2008 “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme
publike shtetërore që transferohen në pronësi ose përdorim të Bashkisë Korçë, të Qarkut Korçë” i
ndryshuar

 Ligji nr. 8224 datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e policisë së Bashkisë dhe
Komunave”, i ndyshuar

 Ligji 107/2014, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”
 VKM nr.1180 datë 05.08.2008 “Për përcaktimin e vlerës së tarifës së shërbimit për legalizimin

dhe mbledhjen e administrimin e të ardhurave të proçesit të legalizimit” i ndryshuar.
 Ligji nr. 9869 datë 4.02.2008 “Për huamarrjen e qeverisjes vendore”.
 Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr. 35 datë 05.11.2008 “Për huamarrjen e qeverisjes

vendore”.
 Ligji nr.8308, datë 18.03.1998‘’Për transportet rrugore të ndryshuar’’
 VKM-në nr.761, datë12.11.2014 ‘’Për shfuqëzimin e VKM-së nr.637, datë 21.05.2008‘’Për

ndryshimin e tarifave të transportit qytetas të udhëtarëve’’
 Udhëzimi nr. 7, dt. 10.6.2008, i Ministrit të Transportit, “Mbi rregullat, kriteret,

dokumentacionin dhe procedurat për përzgjedhjen e subjektit që do të kryejë administrimin e
shërbimit të parkimit me pagesë në rrugë”;

 Ligji 152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi”
 VKM nr. 557 datë 18.6.2015 “Për shpronësimin, për interes publik të pronarëve të pasurive të

paluajtshme , pronë private, që preken nga zgjerimi i rrugës “Don Gjon Buzuku”, rijetësimi i sheshit të
Xhamisë “Iljaz Bej Mirahori”, rindërtimi i kullës historike të sahatit, rijetësimi i sheshit të hyrjes dhe
rikonstruksioni i disa rrugicave të pazarit historik”.

 Ligji nr. 7961 datë 12.7.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë:, i ndryshuar.
 Ligji 9385 datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, të ndryshuar.
 Ligji 48/2016 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9385 date 4.5.2005, "Për pyjet dhe

shërbimin pyjor", të ndryshuar",
 VKM nr. 391 datë 21.6.2006 "Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave", i

ndryshuar.
 VKM nr. 433 date 8.6.2016 "Për transferimin në pronësi të bashkive të pyjeve dhe kullotave

publike sipas listave të inventarit dhe aktualisht në administrim të ministrisë së mjedisit e te ish
komunave /bashkive,

 Udhëzimi nr. 23 datë 22.11.2016 “Për proçedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor
afatmesëm”.

 Udhëzimi plotësues i Ministrit të Financave nr. 4/1 datë 29.02.2016 “Për përgatitjen e buxhetit
vendor”.
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